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سـرمقـالـه
ceo@cwr.ir - مجید محصصیان

بازگشت بـه کسـب و کار

به دنبال رکودی که برای هشت فصل متوالی ادامه داشت، در اوایل 
سال 2021 صنعت تولید ماشین آالت و تجهیزات سرامیک ایتالیا 
با رشد 33.3 درصدی فروش در سه ماهه اول سال نسبت به مدت 

مشابه سال 2020، یک تغییر قاطع را تجربه کرد.
این موضوع تأییدی بود بر توانایی شرکت های فعال در صنعت کاشی 
و سرامیک برای پاسخگویی به تقاضاهای جدید پس از کاهش دوساله 
به علت افت سرمایه گذاری و مشکالت پیش آمده به واسطه شیوع 

. COVID-19 بیماری همه گیر
روند منفی در بازار ایتالیا معکوس شد )27.3+ %(، در حالی که در 
بازارهای صـادراتی در سه ماهه گذشته این رونـد نیز بهتر حفظ 
شده بود و روند صعودی نزدیک به 38 % ناشی از بهبودی قوی در 

کشورهای بزرگ تولیدکننده کاشی به ویژه اسپانیا و چین دیده شد.
 ،Mecs-Acimac طبق نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات
روند مثبت طی ماه های آینده ادامه خواهد داشت: 79 % از شرکت های 
نمونه انتظار دارند در سه ماهه دوم، در هر دو بازارهای داخلی و 
صادراتی خارج از کشور افزایش سفارشات جدید را ببینند این در 
حالی است که 14 % بدبین تر هستند و 6 % انتظار دارند همان 

سطوح سه ماهه اول را حفظ کنند.
همان طور که پائولو مونگاردی، رئیس Acimac اشاره کرد، هنوز 

خیلی زود است که در مورد یک وضعیت اقتصادی که به حالت عادی 
برگشته است صحبت کنیم، اما عالئم واضح این بهبود وجود دارد.

در پس زمینه این خوش بینی ها، خبرهای عالی دیگر مربوط به 
نمایشگاه های تجاری است. به دنبال وقفه اجباری در سال 2020، دو 
رویداد مهم در صنعت سـرامیک جهـان امسال دوباره بر می گردند. 
نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک Cersaie در بولونیا در 27 
 Tecna سپتامبر افتتاح می شود، در حالی که نمایش ماشین آالت
)نام جدید نمایشگاه Tecnargilla( یک روز بعد در 28 سپتامبر در 

ریمینی آغاز می شود.
نیاز شرکت ها برای از سرگیری جلسات حضوری با مشتریان خود 
همراه با تالش برگزارکنندگان  برای تأمین نیازهای جدید غرفه داران 
و بازدیدکنندگان، در تعداد رزروهای انجام شده در پایان ماه آوریل 
 Tecna منعکس شده است: بیش از صد غرفه دار مشارکت خود را در
2021 تأیید کرد، دو سوم فضای موجود را پر کرد، در حالی که در 

 Cersaie بیش از 80 %  غرفه های نمایشگاه رزرو شده اند، بیش از

40 % را شرکت های غیر ایتالیایی شامل می شوند.
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اخبـار جهـان

بهداشتی در  با خرید یک کارخانه 
حضور   roca گروه   ،Ceara استان 
و  نموده  تقویت     را  برزیل  در  خود 
تعداد واحدهای تولیدی خود در این 

کشور را به 12 واحد رساند.
تملیک این کارخانه تولید محصوالت 
شمال  در  سیرا  ایالت  در  بهداشتی 
 16 سرمایه گذاری  با  برزیل  شرقی 

 roca میلیون یورویی از سوی گروه
نهایی شد. قرار است این کارخانه که 
از سال 2018 در مصادره و از آوریل 
مالکیت  بوده، تحت  تعطیل   2020
roca به تدریج فعالیت خود را با هدف 

دستیابی به بهره  وری کامل تا فوریه 
2022، از سر بگیرد. بهره برداری کامل 
از این کارخانه باعث ایجاد 270 شغل 

جدید خواهد شد.
از ظرفیت تولید 1.4 میلیون قطعه 
در سال آن، برای تولید محصوالت 

و  کارخانه  این  برند  با  بهداشتی 
همچنین برند roca جهت صادرات 
و  مرکزی  آمریکای  بازارهای  به 

شمالی استفاده خواهد شد.
 2016 سـال  در  که  کارخانه  این 
مدرن ترین  از  یکی  شده  ساخته  
کارخانه  های صنعتی برزیل محسوب 
با  است  درصـدد   roca و  شـده 
در   Eco-Roca برنامه  پیاده سازی 
راستای کاهش  در  گام مهمی  آن، 
گلخانـه های، صرفـه  جویی  گازهای 

در مصرف انرژی و بازیافت ضایعات 
تولیدی بردارد.

گروه  این  رهبری  نقش  کار  این  با 
اسپانیایی در برزیل، که یک بازار مهم 
با بیش از 11 مرکز تولیدی و 4170 

کارمند است، تقویت خواهد  شد.

 ROCA تملیک جدید گـروه
در بـرزیل

این هد چاپ جدید با پشتیبانی از 
دارای   Xaar’slmagineX پلتفرم 
قابلیت پالگین و چاپ بوده و عملکرد 

مناسب، سریع و یکنواختی دارد.
چاپ  فناوری  گروه  در  که   Xaar

چاپ  هد  جدیدترین  است،  پیشرو 
خود با نام  Xaar Nitrox را روانه 
با  جدید  چاپ  هد  این  کرد.  بازار 
یکنواخت تر، و  سریع   تر  چاپی   ارائه 

گستـرده  ای  و  بی  نظیـر  عملکـرد 
اختیـار  در  را  برنامه های چاپـی  از 
 Xaar کاربران قرار می دهد. هد چاپ
Nitrox بعد از ImagineX ارائه شده 

پیشرفت  های  و  نوآوری  ها  مسیر  و 
جوهرافشان  های سری Xaar را نشان 

می  دهد.
سرعت چاپ باالی Xaar Nitrox با 
امکان   48 kHz تا فرکانس پاشش 
چاپ با سرعت 100 متر در دقیقه را 
فراهم می  کند. زمان مورد نیاز برای 
تنظیم و نصب این هد چاپ هم کم 
بوده و پایین آمدن جهت سرچاپ  
 Xaar’s AcuChp Technology

و تکنولوژی جدید ارائه  شده در آن 
باعث ایجاد یک فرایند اتوماتیک  تر 
و در نتیجه سریع  تر، ساده  تر و قابل 

اطمینان  تر می  شود.

 plug and"  قابلیت استفاده بالفاصله
از این هد پرینت باعث به   "print

از  استفاده  زمان  رسیدن  حداکثر 
چاپ  باالی  یکنواختی  و  چاپگر 
در  دما  تغییرات  می  شود.  نهایی 
هد با استفاده از تکنولوژی گردش 
مجدد TF به حداقل مقدار ممکن 
رسیده و کنترل ویسکوزیته و از بین 
بردن تعییرات چگالی ناشی از این 
چاپ  یک  ایجاد  امکان  تکنولوژی 

ثابت درسراسر کار را فراهم می  آورد.
مایعـات  از  ثـابتی  جریـان  حفظ 
مستقیما در پشت نازل  های هد چاپ 
به Xaar Nitrox امکان آماده  سازی 
 PURGING به  نیاز  و  داده  سریع 
و  پـرهزینه  که  را  چـاپ  از  پیش 
وقت گیر بود را از بین می  برد. به  عالوه 
جلوگیری  باعث  سریع  جریان  این 
از رسوب و انسداد نازل خصوصا در 
جوهرهایی با رنگدانه  های زیاد شده و 
کیفیت چاپ در سخت  ترین شرایط 

را نیز به حداکثر می  رساند.
این هد کاربردهای زیادی داشته و 
قابلیت کار با مایعات مختلفی را دارد. 
  TF ساختار باز هد چاپ و تکنولوژی
باعث تسهیل چاپ درجهات مختلف 
می  شود. در نتیجه کیفیت چاپ این 
چه  افقی،  درحالت  چه  پرینت  هد 
عمودی و چه درحالتی که به یک 
بازوی رباتیک متصل و با سرعت  های 

مختلفی درحال چاپ است، بسیار 
باال است.

 High Laydown فنـاوری  وجود 
مقدار  عبور  باعث  باال(،  )بارگذاری 
زیادی جوهر در  یک پاس می شود. 
این قابلیت همراه با تکنولوژی TF امکان 
استفاده از مایعاتی با ذرات درشت  تر و 
چگالی بیشتر تا حداکثر 100 سنتی-
پویز را ایجاد می  کند. در نتیجه می -
توان از  Xaar Nitrox برای چاپ با 
طیف وسیع تری از رنگ ها و جلوه   های 
ویژه در حوزه های سرامیک، شیشه و 
بسته بنـدی استفاده کـرد. همچنین با 
داشتن امکان جت کردن موادی با وزن 
مولکولی باالتر، Xaar Nitrox قابلیت 
کاربرد در روش  های ساخت پیشرفته و 

چاپ سه بعدی را دارد.
مدل هـای  با  جدیـد  هدهـای  این 
قدیمی تر مانند Core،و Pro و Elite با 
Xaar 1003 سازگار هستند و مشتری 

انعطاف  پذیری زیادی در انتخاب نوع 
چاپ مورد نیاز خواهد داشت.

Nitrox Core برای کاربردهایی که 

از جوهرهای بر پایه روغن استفاده 
می  کنند مانند چاپ دیجیتال کاشی 
و سرامیک طراحی شده حال آن که 
Nitrox Pro قابلیت کار با موادی با 

حجم باالی چاپ مانند محلول های 
نمکی و خمیری فریت ها مورد نیاز در 
صنعت شیشه را دارد. قابلیت جاگیری 
استثنـایی  دقت  و  قطـرات  دقیـق 
Nitrox Elite باعث می شود که در 

کنار استفاده برای چاپ محصوالت 
گرافیکی معمول و چاپ های برچسبی 
کاربردی  مایعات  از  استفاده  امکان 
و کاربردهای چاپ سه بعدی را نیز 

داشته باشد.

Xaar هدپرینـت جدید خود     

را روانـه بـازار می کند
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اخبـار جهـان

تولیدکننده ترکیه  ای سرامیک، هفت 
 creadigit دیجیتال  چاپ  سیستم 
را خریداری کرده که سه سیستم در 
کارخانه  های موجود و چهار سیستم 
مراکز  برای  دیگر   Creadigit XXL

جدید خریداری شده اند.
 NG KütahyaSeramik Group

که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
کاشی و سرامیک و اسلب و یکی از 
پیشگامان بخش ظروف روی  میزی 
در ترکیه است، هفت سیستم چاپ 
 System را به Creadigit دیجیتال
است.  داده  سفارش   Ceramics

 creadigit XLE تاکنون دو چاپگر
سیستم  به  مجهز   creadigit E و 

برای   Creavision خودکار  تنظیم 
تهیه  عالی  مرکزی  چاپ  ایجاد 
نوسازی  درخدمت  که  شده اند 
خواهند   گروه  موجود  کارخانه های 
 creadigit XLE واحد  چهار  بود. 
کارخانه های  از  یکی  در  هم  دیگر 
گرفته  کار  به   شرکت  این  جدید 

خواهند شد.
چنین سفارش بزرگی تأکید مداوم 
برای  را   NG KütahyaSeramik

راه حل های  و  فن اوری  در  نوآوری 
تولید  در  روز  به   و  نوآورانه  ساخت 
مواد سرامیکی با ارزش باال را نشان 

می دهد.
فعالیت های  گذشته  سال  های  طی 
زیاد System Ceramic در بخش 
تحقیق  و توسعه باعث شده  است تا 
creadigit به دلیل قابلیت اطمینان 

انعطاف  پذیری  چاپ،  کیفیت  باال، 

و همچنین برآورده  کردن نیازهای 
مختلف مشتریان بین  المللی به عنوان 
یک استاندارد طالیی در دکوراسیون 
دیجیتال سطوح سرامیکی، جایگاه 

شناخته  شده  ای داشته  باشد.
درنتیجه سرمایه  گذاری جدید، رابطه 
سرامیک  تولید کننده  کارخانه  این 
 Erkan Güral  در ترکیه که توسط
 System Ceramics اداره می  شود با

تقویت می شود. رابطه ای که از سال 
  Lamgea 2015 و با تأمین فناوری
برای تسهیل تولید کاشی های بزرگ 

آغاز شده  بود.
از  است  ایتالیایی سال  ها  گروه  این 
  System Turkey شرکت  طریق 
در ترکیه مشغول به فعالیت بوده و 
خدمات به  موقع و قابل اطمینانی را 

به بازار محلی ارائه می  کند.

System Ceramics همکاری 

 NG Kütahya بـا  را  خـود 
می دهد  Seramik گسـترش 
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تولیــد کننــده  پـرتغالي  شـرکت 
سرامیک هاي بهداشتي، با بهره گیري 
از فناوري Sacmi تمامي غبار ناشي 
از عملیات نهایي محصوالت خود را 
غبار  میزان  ترتیب،  بدین  و  حذف 
را کاهش  زیست  به محیط  ورودي 

داده است.
شرکت Sanitana، تأسیس شده در 
سال 1979 میالدي که بزرگ ترین 
تولیدکننده سرامیک هاي بهداشتي 
در پرتغال به شمار مي رود، از خدمات 
فناورانه شرکت Sacmi براي تکمیل 
در  بلنـدپروازانه خــود  پـروژه هاي 
کردن  بـه روز  و  بازسـازي  راستاي 
در سال  )نصب شده  لعاب  خطوط 

2007 میالدي(، بهره گرفته است.
این پروژه که در پاییز سال میالدي 

گذشته با راه اندازي کامل نخستین 
بـر  تنها  نه  رسیـد  انجام  به  خط 
تولیـد  رانـدمان  و  کیفیت  افزایش 
کار  کیفیت  بر  که  است،  متمرکز 
با  همراه  دارد.  تأکید  نیز  ایمني  و 
توسعه تنوع محصول و اتوماسیون، 
شرکت Sanitana توانست به شکل 
چشمگیري میزان غبار ناشي از هر 

قطعه کار را کاهش دهد.
در حالي که این خط در ابتدا تنها 
براي لعاب کاري یک مدل سرویس 
در  بود،  شـده  تنظیم  بهداشتی 
حال حاضر به انواع محلول ها براي 
از گستـرده اي  طیف   لعـاب کاري 

است.  شـده  مجهـز  محصـوالت، 
لعاب کاري سیفون و پاشورها دیگر 
دستي  صورت  به  گذشته  همچون 
انجام نمي شوند که همین امر، قابلیت 
به شدت  را  کارخانه  بازده  و  تولید 

افزایش داده است.
 Sacmi افـزون بـر این ها، شـرکت

یک اتاقک رباتیک ساخته است که 
در آن، غبار فرایند نهایي از قطعات 
گرفته شده و بدون نیاز به اپراتور، 
به صورت کامل جمع آوري مي شود 
و بدین ترتیب، الزامات اتحادیه اروپا 
)که از ژانویه 2020 اجباري شده اند( 
را  انساني  نیروي  ایمني  زمینه  در 
نیز تأمین مي کند. این سیستم که 
 Sacmi نخستین بار توسط شرکت
است، خطرات  بازار عرضه شده  به 
در  غبارزدایي  فرایندهاي  از  ناشي 

اتاقک هاي روباز که در گذشته وجود 
داشت را از بین مي برد. در این اتاقک 
خودکار  صورت  به  قطعات  جدید، 
روي تسمه نقاله بارگذاري مي شوند 
و در نتیجه عدم حضور اپراتور، امکان 
استفاده از پمپ باد با فشارهاي باال 
که تمامي غبار را از قطعات مي زداید، 

فراهم مي شود.

شرکت Sanitana سطح غبار   
تولیـدي در کارخانجـات خود 

مي دهد کاهـش  را 
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پـروژه  Duravit در مصــر  شـعبه 
بلندپروازانه نوسازی کارخانه خود را 
با سفارش ربات لعاب زنی اتوماتیک 
ادامـه  دیگـری   SACMI-Gaitto 

می  دهد.
نـام  بـا  ربـات جدیـدی   Gaiotto

مصــر   Duravit به  را   GA2000

این ربات  عرضه کرده  است. خرید 
لعاب  کاری  ربـات  چهارمیـن  کـه 
در  شرکت  این  قدم  آخرین  است، 
مصر  شعبه  ارتقای  و  توسعه  پروژه 

شرکت Duravit است که به  چشم 
آلمانـی  ملیتی  چند  تولیدکننـده 
محصـوالت بهداشتی کیفیت بـاال، 
آفریقای  در  فعالیت  برای  ضرورتی 

شمالی محسوب می  شود.
هفت  مدل  یک  جدیـد   GA2000

کنترل  سیستم  به  مجهـز  محوره 
تحویل لعاب بوده که به سه دستگاه 
ملحق  لعاب  خط  در  قبلی  مشابه 
طراحی با  ربات  این  شد.   خواهد  
 فوق العاده خود توانایی های خودآموزی
 پیشرفته را  با برنامه ریزی دستورالعمل

و  کرده  ترکیب  آفالین  لعاب  کاری 
در نتیجه کنترل مؤثرتری در تولید 

محصول ایجاد خواهد کرد.

این قرارداد جدید باعث تقویت رابطه 
 Duravit و SACMI طوالنی مدت بین
بر  متمرکز  که  مشارکتی  می  شود. 
استانداردسازی  و  فرایند  اتوماسیون 

و با هدف کسب اطمینان از حصول 
نهایی  در محصول  کیفیت  باالترین 

است.

انتقال  درحال  اسپانیایی  گروه  این 
بخش  به  خود  سرامیک  تخصص 
حال  در  و  بوده  ساختمانی  مصالح 
حاضر پروژه  های بزرگی را در زمینه 
دکوراسیون دیجیتال بتن و سیمان 

الیاف پیش   برده  است.
درحال   Esmalglass-Itaca گروه 
متنـوع  سـازی  استـراتژی  پیشبـرد 
سـالیان  طی  است.  خـود  تجـاری 
ملیتی  چند  تولیدکننده  این  اخیر 
پیشرو در زمینه تولید فریت، لعاب، 
اولیه  مواد  سایر  و  دیجیتال  جوهر 
با  صنعت سرامیک، توسعه خود را 
انتقال نوآوری های موجود به دیگر 

بخش های صنعتی آغاز کرده  است.
از یکی  ساختمانی  مصـالح   تولیـد 

این بخش  های مذکور است. طرحی 
که شش سال پیش به بهره برداری 
تجاری  نام  یک  با  اکنون  و  رسیده 
 Itaca Building عنوان  با  جدید 

 Juan ریاسـت  بـه   ،Materials

Castells، به ثبات بیشتری دست  

 ،Castells یافته است. بنا بر اظهارات
بزرگ ترین انقالبی که این شرکت در 
ایجاد  بخش محصوالت ساختمانی 
کرد، درنظر گرفتن این مواد به عنوان 
عناصر تزئینی درکنار ماهیت اولیه 

کاربردی شان  است.
و  بتنی  روکش  بتنی،  اسلب هـای 
 Itaca Building الیـافی  سیمان 
 12 حدود  در  تاکنون   Materials

سرتاسر  در  مهم  ساختمانی  پروژه 
جهان به  کار رفته  اند و این شرکت با 
ارائه راه  حل  ها، خدمات و مساعدت 
فنی در توسعه و عرضه محصوالت 
کامال جدیدی که به روش دیجیتال 

فعـالی  مشـارکت  شـده  اند،  تزیین 
به  بنا  داشته  است.  زمینه  این  در 
گفته های Castells، عالوه برامکان 
در صنایع مصالح  ایجاد هم افـزایی  
ساختمانی و سرامیک، بخش تولید 
مصالح به دلیل حجم باالی تولیدات 
خود، حوزه  ای با پتانسیل رشد بسیار 
زیاد بوده و درحال حاضر هیچ فناوری 
یا راه حل دیگری برای دستیابی به 
بی نظیری  نهایی  محصول  چنین 

وجود ندارد.
به  عالوه پخته نشدن این سطوح بدین 
معنی است که فرایند دکوراسیون در 
مقایسه با استفاده از مواد سرامیکی، 
بسیار ساده  تر انجام می شود. همچنین 
مواد حاصـل حتی در محیط  هـای 

بسیار پر رفت  و آمد، مقاومت بسیار 
به سایش وخراش  نسبت  بیشتری 
توسط  تولید شده  دارند. محصوالت 
در   ،Itaca Building Materials

مختلف  مؤسسات  و  آزمایشـگاه  ها 
زیـادی  آزمایشـات  تحت  فنـ اوری 
مهم ترین  دارای  و  گرفته  انـد  قـرار 
بیـن  المللی  کیفیت  استانـداردهای 

هستند.

چهارمین       Duravit Egypt

 ربـات GA2000 خود را نصب
می کنـد

     E s m a l g l a s s - I t a c a

 Itaca Building با تأسـیس
Materials سـبد محصوالت 

خـود را متنوع تـر کرد

اخبـار جهـان
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غلتک جدید FCRI با داشتن مقاومت 
باالی خمشی، مانع از روی هم قرار 
گرفتن کاشی  ها در منطقه کولینگ 

سریع کوره می  شود.
 ،FCRI گروه  تحقیق  و توسعه  تیم 
برای  را   SK95 خمش  ضد  غلتک 
گرفتن  قرار  هم  روی  از  جلوگیری 
کاشی  ها در این منطقه از کوره و کسب 
آن  ها  روان  جابه  جایی  از  اطمینان 
این  کرد.  تولید  پخت  فرایند  حین 
غلتک خصوصا در کوره  هایی با بهره   
وری باال و کوره  های مخصوص پخت 
محصوالت بزرگ، بسیار کارآمد  است.

غلتک مذکور با استقبال خوبی در 

بازار رو به  رو شده و مورد استفاده 
تولید کننده  بزرگ  شرکت  چندین 
کاشی و سرامیک در چین قرار گرفته  

است. 
شرکت  تولید کنندگان  این  از  یکی 
Chunyi است که با داشتن ظرفیت 

کاشی  های  مترمربع   48000 تولید 
دیواری mm 300×600  در روز، از رولر 

SK95 و)mm 65× 4700( در پخت 

قطعه  ای  ده  ردیف های  در  کاشی ها 
استفاده کرده و مشکلی در روی هم قرار 

گرفتن کاشی  ها نداشته   است.
از این رولرها در شرکت SMT که 
نـازک اسلب  هـای   تولیــد کننـده 

ظرفیـت  بـا   )3600×1200  mm(
تولید روزانه 6000 مترمربع است هم 

استفاده  شده و کلیه انتظارات برطرف 
شده  اند. 

شرکت QuanSheng هم گزارش 
غلتک هـای  عملکــرد  از  مشـابهی 
ارائه داده   است.   )60×4300 mm(
این شرکت روزانه 30000 مترمربع 
کاشی لعاب دار پولیشی شده در اندازه 

800×800  تولید می  کند.

با این فروش که اولین فروش به تایلند 
است، تعداد فروش جهانی کامپکتور 

اسلب Sacmi به 100 عدد رسید.
برجسته  تولید کننده   Trung Do

  Nghe An استان( Vinh سرامیک در
در 300 کیلومتری هانوی(، سفارش 
را   Sacmi Continua خط  اولین 

برای نصب در ویتنام امضا کرد.
این تولید کننده که از قدیمی  ترین 
می آید  به  شمار   Sacmi مشتریان 
قصد دارد تا با روند جدید بازار در 
بزرگ  دکوراتیو  اسلب  های  تولید 
همراه شده و دامنه محصوالت درجه 
یک خود را برای صادرات به بازارهای 
جهانی مانند ایاالت متحده و ژاپن 

بهبود بخشد.
برای  دوگانه  ای  معنای  قرارداد  این 
Sacmi دارد. از طرفی اولین محموله 

به  ویتنام  به   Sacmi Continua

 عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ 
کاشی در جهان است و از سوی دیگر 

هدف بزرگ فروختن 100 دستگاه 
راه  اندازی  ابتدای  از  که  کامپکتور 
فناوری ابتکاری برای تولید اسلب  ها 
و صفحات بزرگ توسط Sacmi ارائه 

شده  است را محقق می  سازد.
 Continua+  - خاص  راه  حل   این 
بزرگ  تولید قطعات  برای   - 2000

با و یا بدون رگه داخل بدنه طراحی 
و  چگالی  کنترل  سیستم  و  شده 
ضخامت DMX را نیز به کار گرفته  
است. همچنین این خط از آخرین 
نسل سیستم دکوراسیون دیجیتال 
Sacmi DHD بهره می  برد. کارخانه 

کامل که در نیمه دوم سال 2021 
شامل  می  شود  راه اندازی  و  نصب 
خشک  کن 5 الیه،  یک کوره یک 
الیه 260 متری و خطوط بسته بندی/ 
مرتب  سازی است. این کارخانه یکی 
بـه روز ترین کارخانجـات در کل  از 
 )ASEAN( منطقه آسیا- اقیانوسیه
است که طیف وسیعی از اسلب هایی 
و  2400×1600میلی متـر  اندازه  با 
تولید  را  مربوطه  فرعی  اندازه  های 

خواهد کرد.
مزیت دیگر این پیکربندی عالوه بر 
امکان تولید محبوب  ترین اسلب های 

موجود در بازار، افزایش کارایی کلی 
نصب  با  کار  این  است.  تولید  خط 
آرایه کاملی از موارد کنترلی )مانند 
   Continua+ 2000 روی   )MDH

بازخورد  کنترل  با  که  شده  ایجاد 
فرایند را طوری تغییر می  دهند که 
اولیه  مواد  کامل  شدن  مخلوط  از 
و  شده  مطمئن  تولیدی  بچ های  و 

انتظارات را برآورده کنند.

را       SK95 رولـــر   FCRI

بـه بـازار عرضـه می کنـد

     Continua+ 2000 خریداری
Trung Do توسـط  جدیـد 

world news
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مشهور  فرانسوی  تجاری  نشان 
گــروه  از  بخشـی  بـه   Desvres

 Finale Emilia سرامیکی مستقر در
تبدیل شده است. این گروه همچنین 
Gardenia Orchidea و 49 درصد 

 Arbe اسپانیایی  شرکت  سهام  از 
اخیر  ماه های  در  نیز  را   Stolanic

خریداری کرده است.
در دهم مارس، گروه ABK به عنوان 
بخشی از برنامه رشد خارجی مستمر 
خود، خرید مالکیت شرکت فرانسوی 
Desvres را اعالم کرد. این شرکت 

موسسه ای است که از سال 1995 
 Koramic بلژیکی  گروه  از  بخشی 
بوده و در ژانویه 2021 توسط دادگاه 

Lille منحل اعالم شد.

مالکیت  خرید  سومین  معامله  این 
 Finale در  مستقر  گروه سرامیکی 
ریاست  و  رهبری  به   Emilia

Roberto Fabbri و فقط در طی 

چند ماه است و دومین معامله خارج 
ایتالیا، بعد از دو خرید مالکیتی  از 
که در اکتبر و نوامبر 2020 تکمیل 
 Gardenia شد یعنی خرید مالکیت
تجــاری  نشــان  )و   Orchidea

Versace Ceramics آن(، و خرید 

49درصد از سهام شرکت اسپانیایی 
Arbe Stolanic، محسوب می شود.

 Arbe Stolanic ســهام  خریــد 
متناسب با برنامه گروه ABK برای 
)با  آشپزخانه  لوازم  بخش  توسعه 
دال های ABKSTONE( است، ولی 
دالیل  به  فرانسوی  مالکیت  خرید 
دیگری از نظر استراتژیکی مهم است.

Desvres یک نشان تجاری مشهور 

تأسیس   1863 سال  در  که  است 
موقعیت  از  فرانسه  بازار  در  و  شده 
گفته  طبق  است.  برخوردار  خوبی 
مدیرعامل   ،Alessandro Fabbri

»انتخاب   ،ABK بازاریابی  و  فروش 
در  سرمایه گذاری  همواره  ما  گروه 
نشان های تجاری دیرینه و مشهور از 
نظر بین المللی، و با هدف راه اندازی 
به  آنها  بازگرداندن  و  آنها  مجدد 
بوده است  بازار  در  پیشرو  موقعیتی 
که این امر به واسطه وجود نیروی 
محرکه و نوآوری در دیدگاه شرکت 
یکی  شده است.«  امکا     ن پذیر  ما 
توسط  که  مدتی  میان  اهداف  از 
Fabbri اعالم شده است، راه اندازی 

به   Desvres تجاری  نشان  مجدد 
طور کامل، و درنتیجه گسترش دامنه 

صادرات این گروه )ABK( است.

 همچنین موقعیت جغرافیایی کارخانه
یک  که  بوسوئیس  در   Desvres

شهرداری در ناحیه شمالی فرانسه 
نظر  از  بلژیک است،  نزدیک مرز  و 
استراتژیکی برای ABK مهم است. 
گروه  که  باعث می شود  مساله  این 
و  تولید  قطب  بتواند  ایتالیایی 
توزیعی ایجاد کند که تخصص آن 
ساخت سنگ فرش هایی با ضخامت  
20 تا mm 30 است؛ به طوری که 
این قطب در یک مکان استراتژیک 
بـازارهای  بزرگ ترین  بـه  نزدیک 
)فرانسه،  محصـوالت  از  این گونـه 
بلژیک، آلمان، انگلیس و هلند( باشد 
هزینه های  نظر  از  زیادی  مزایای  و 
ارمغان  به  حمل ونقل  و  تدارکات 

بیاورد.
بزرگ  برنامه  یک  حاضر  حال  در 
سرمایه گذاری دو ساله جهت بازسازی 
مکان تولید مهم و با هدف افزایش 
طیف  گسترش  و  تولید  ظرفیت 
است.  اقدام  دست  در  محصوالت 
عالوه بر ظرفیت 8 میلیون مترمربع 
در   ABK توسط  حاضر  درحال  که 
ایتالیا تولید می شود، تا سال 2022 
میلیون   5 فعلی  میزان  از  ظرفیت 
مترمربع در سال به 7 میلیون مترمربع 
در سال افزایش خواهدیافت. درحال 

حاضر  طیف Desvres به طور عمده 
شامل کاشی های  45×45، 30×60 
با  ولی  است،  سانتی متر   60×60 و 
اندازه های جدید و بزرگ تر برای مثال 
 120×60  ،80×80 انــدازه های  در 
ضخیم   فـوق  انـدازه  و  سانتی متـر 
20×120 سـانتی متر بـه روزرسـانی 

خواهدشد.
Desvres با وجود مشکالتی که طی 

سال گذشته متحمل شد، بی وقفه 
به فعالیت خود ادامه داده و گردش 
مالی آن در سال 2020 بیش از 40 
میلیون یورو بوده است. با این خرید 
مالکیت، گروه ABK جایگاه خود را به 
عنوان یکی از بزرگ ترین گروه های 
سرامیکی ایتالیایی محکم تر خواهد 
کرد. این گروه پیش بینی می کند که 
رشد گردش مالی آن از 150 میلیون 
یورو در سال 2020 به بیش از 180 
میلیون یورو در انتهای سال 2021 

برسد.

  Desvres مالکیت ABK گروه
را بـه دسـت می آورد
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مجموعه  پنـج   SITI B&T گـروه 
کیفیت  بـا  بـزرگ  اسـلب های  از 
زیباشناختی خارق العاده ارائه می دهد 
که نتیجه تحقیق و دانش فنی تمامی 

شرکت های این گروه است.
 SITI B&T طی ده سال گذشته، گروه
توجه فزاینده ای بر طراحی سرامیک 
رویکردی  حاضر  درحال  و  داشته  
که  کرده   ارائه  فناوری  برای  جدید 
اسلب های  از  مجموعه  پنج  توسط 
زیباشناختی  کیفیت  با  بزرگ 
شده است.  داده  نشان  خارق العاده 
این دال ها هم در آزمایشگاه و هم در 

مقیاس صنعتی قابل تولید هستند.
رگه های تمام بدنه سه بعدی که یا 
در تمام سطح و یا در ضخامت اسلب 
وجود دارد. این رگه را می توان در هر 
قسمت و به تعداد دلخواه قرار داد 
)تصویر 1(. این طرح به هر دو صورت 
مات و براق از طریق چاپ دیجیتال 

در دسترس است.

پورفیری ها: پولک های تمام بدنه )فول 
بادی(، همچنین برای سیستم دبل 

شارژ مناسب می باشد. )تصویر 2(.
میکرونیزه  پودرهای  ابر:  مجموعه 

)بسیار ریز( )تصویر 3(.
از  تــرکیبی  سنگ:  مجموعــه 
رگـه های  از  متشکل  فنـاوری های 
الیه   الیه ساخته  شده از پولک ها که 
با رگه های فول بادی آمیخته شده 

 است )تصویر 4(.
)نوعی   Nuovo Calacatta 3D

مرمر( همراه با یک سیستم تطبیق 
نوآورانه بین رگه های فول بادی و 

چاپ دیجیتال )تصویر 5(.
ایــن خانــواده از محصــوالت اوج 
تالش های تحقیق و توسعه پیوسته 
 BT-LAB این گـروه در آزمایشـگاه
است که منجر به پیشرفت های قابل 
 Supera® توجهی در زمینه فناوری

شده  است.
 بـه دلیل تخصص در فنــاوری های

تولیدی مختلف که توسط شرکت های 
 متعدد گروه SITI B&T به دست آمده

محصوالت  می تواند  گروه  این   است، 

زیباشناختی کامال متمایزی را بـرپایه 
تزیین تمام ضخامت با ضخامت هایی 
با  تـا 30 میلی متر و سـاختارهایی 
استراکچرهای عمیق و مشخص بر 

روی سطح ارائه دهد.
 Fabio ؛SITI B&T مدیر عامل گروه
Tarozzi می گوید: »همواره هدف ما 

این بوده است که مشتریان ما بتوانند 
محصوالت کامال متمایز و شاخصی 
را بسازند، به همین دلیل و جهت 
قابلیت های  حداکثر  از  اطمینان 
طراحی،  و  تزیین  نظر  از  نمایشی 
فناوری های  از  فراتر  می خواستیم 

موجود پیش برویم.«
یک مثـال قابل توجـه از چگونگی 

ایــن  فنــاوری های  از  اسـتفاده 
کاشـی های  تولیـدکننـده  گـروه، 
است   Best Surface سـرامیکی 
تولید  برای  که یک کارخانه کامل 
فضاهای  جهت  بزرگ  اسلب های 
داخلی دارد و در کاستلون اسپانیا 
با  محصوالت  و  شده  است  واقع 
نشان تجاری Idylium آن، نوآوری 
معماری  و  طراحی  دنیای  به  را 
فنـاوری های   SITI B&T می آورد. 
فرایند،  از  مرحله  هر  بـرای  الزم 
 Ancora از  راه حل هایی  جمله  از 
و   Projecta Engineering و 
از  خالقانه  و  گرافیکی  پشتیبانی 

Digital Design را تأمین  نمود.

باالترین پیشرفت زیبا شناختی 
SITI B&T فنــاوری های

1

4

32

5
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دو سال پس از دستیابی به مالکیت 
Morbi، شرکت  در  شرکت هندی 
Sicer موقعیت خود را در اسپانیا با 

 Cerfrit دستیابی به تجهیزات تولید
مستحکم تر کرده است.

 Fiorana در  واقـع   Sicer گـروه 
پیشـتازان  از  یکـی   ،Modenese

جهانـی در تولید مواد شـیمیایی ویژه 
بـرای لعاب زنـی و دکـور سـرامیک بـا 
 ،Cerfrit دسـتیابی به واحد تولیـدی
لعـاب  و  رنـگ  تولیدکننــده   یـک 
بخـش  مرکـز  در  واقـع  اسـپانیایی 
 سـرامیکی Castellon به گسـترش

 بین المللی خود ادامه می دهد.
 این معامله موقعیت گروه Sicer را 
در کشور مستحکم می  کند و امکان 
دستیابی به 9000 مترمربع تجهیزات 
کامل تولیدی بسیار تخصصی همراه 

با آزمایشگاه  ها و دفاتر را در مساحتی 
باالی 30000 مترمربع فراهم خواهد 
کرد. این واحد یک دپارتمان بزرگ 
تولید فریت با ظرفیت بیش از 40000 
تن در سال و توانایی تولید جدیدترین 

نسل از لعاب  ها و گریت  ها را دارد .
جیانفرانکو پادوانی و گیولیانو فراری 
سهامداران و مدیران Sicer می گویند: 
این مالکیت خرسند هستیم.  از  ما 
بــازار  در   2000 سـال  از   Sicer

اسپانیایی حضور داشته است و مدت 
طوالنی است که نیاز به یک واحد 

مناسب احساس می شود که نیازهای 
بخش پرتقاضا و رقابتی را رفع کند. 
مـا مایـل هستیم کـه از همکاران 
اسپانیایی خود تشکر کنیم و مشتاق 
برقراری یک ارتباط موفقیت آمیز و 

پربازده با آنها هستیم .
متیـو برونی، شریک سـرمایه گذاری 
 Azimut Libera Ampresa خصوصی
SGR که Sicer را از نوامبر 2020 

تحت کنترل خود در آورده با آنها هم 
نظر است: »ما در حال تحکیم مسیر 
رشد خود با یک تصاحب استراتژیک 

هستیم که قدرت رقابت و بازده گروه 
را افزایش خواهد داد.«

دو سال پس از تصاحب سایت تولید 
در Morbi هند ، این معامله استمرار 
یک نقشـه  ی تجـاری با تمرکز بـر 
بین  المللی شدن را نشان می  دهـد، 
با این هدف که یک حضـور سـازنده 
قوی و پشتیبانی فنی در بزرگترین 
بخش های سرامیکی دنیا ایجاد کند. 
Sicer در حال حاضـر با تجهیزات 

مکزیک،  اسپانیا،  ایتالیا،  در  تولیـد 
اندونزی و هندوستان کار می  کند.

Sicer در اسـپانیا بـا مالکیت   

Cerfrit گسـترش می یابـد

از یکی  کـه  کارخانـه جدیـد   ایـن 
 بزرگ ترین و پیشرفته  ترین کارخانه های

موجود برای این نوع محصول است، 
تجهیز  و  طراحی   Sacmi توسط 
تهویه  شونـده  نمـای  و  شـده  است 
پرسالنی  پله های  و  )نمای خشک( 

اکسترودشده تولید می کند.
،Faveker Architectural Ceramics 

پیشرو  اسپانیایی  تولیدکننده  یک 
در زمینه سیستم های نمای خشک 
و سازه های سرامیکی اکسترودشده 
برای استفاده در بخش های بیرونی، 
یک کارخانه جدید و کامل با نشان 
 SACMIEXTRUD3D TILES تجاری
در   Alcorisa در  خود  کارخانه  در 

کرده  راه اندازی   Aragona منطقه 
است.

این خط تولید جهت تولید محصوالت 
پرسالنی با کیفیت بسیار باال )نماهای 
پله هایی در  خشک اکسترودشده و 
ویژگی های  دارای  که  بزرگ(  اندازه 
به  کم  نیاز  باال،  مکانیکی  استحکام 
نگهداری و سهولت نصب هستند، به 

کار خواهد رفت.
بـا  تولیـد  ایـن خط  مراحل  تمـام 
راه  حل هایی اختصاصی برای کنترل 
کیفیت تجهیز شده اند، و در عیـن حال 
تدارکات و روند کاری جهت به حداکثر 
رساندن بازدهی و به حداقل رساندن 
مصرف )به اندازه 15درصد کمتر از 
یک پیکربنـدی متداول( بازطراحی 

شده اند.
دلیل  بـه  که  مشـکالتی  علی رغـم 
همه گیری جهانی و محدودیت های 

از آن وجود داشت، کار  ناشی  سفر 
به  شرکت  دو  بین  تنگاتنگ  تیمی 
صورت پیوسته و بی وقفه ادامه داشت. 
این امر باعث شد نصب و راه  اندازی 
کامل  رضایت  کسب  تا  و  موقع  به 
مشتری ها انجام شود؛ مشتری هایی 
که اکنون می توانند از بزرگ  ترین و 
مدرن  ترین کارخانه موجود برای تولید 

این  گونه محصوالت بهره ببرند.
از  تجــاری  نشــان  Faveker یک 

شرکت های  از  و   Samca Group

تابعه Gres de Aragon که مشتری 
دیرینه Sacmi است و پیش تر یک 
کارخانه اکستروژن را در سال 2017 

خریداری کرده  بود، می باشد.

Faveker یک کارخانه جدیـد   

 و کامل برای سرامیک اکسترودی
راه  اندازی می کند
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در  موجود  فضای   %  80 از  بیش 
Cersaie 2021 رزرو شده است و 

قرار است از 27 سپتامبر تا 1 اکتبر در 
بلونیا برگزار شود. 40 % غرفه داران از 

خارج از کشور هستند.
ایتالیا،  وزیر  نخست  دراگي،  ماریو 
روز یکم جوالي را به عنوان تاریخ 
تجاري  نمایشگاه هاي  سرگیري  از 
به  توجه  با  ایتالیـا  در  بین المللي 
تصویب شده  بهداشتي  پروتکل هاي 
اعالم  فني،  و  علمي  کمیته  توسط 

کرده است.
نمایشـگاه  مهم تــرین  برگــزاری 
تجهیزات  و  سرامیکي  کاشي هاي 
حمام )Cersaie( که از 27 سپتامبر 
تا 1 اکتبر در بلونیا برگزار مي شود 
نیازمند پشتوانه قانوني برای چنین 

برنامه مشتاقانه اي است. 
ریـاســت   ،Giovani Savorani

Confindustria Ceramica مي گوید:

یک  دوبـاره  سازمان دهي  »توانایي 
همچون  بین المللي  مهم  رویـداد 
موقعیــت  دادن  و   Cersaie

از  شخصي  و  مستقیم  بهره مندي 
ایتالیا«  »ساخت  لذت بخش  تجربه 
براي  ما،  بین المللي  مشتریان  به 
صنعتي که بیش از 85 % از گردش 
مالي خود را مدیون صادرات است، 
اهمیتي حیاتي دارد. تجربه محدود 
بودن به تجارت داخلي و تعطیلي هاي 
گسترده براي مدت طوالني، منجر به 
اشتیاق بیشتري براي بهبود شرایط 
میان مشتریان در همه  خانه ها در 
جهان شده است و این میل به بهبود، 

بهداشتي  ویژه شامل جنبه هاي  به 
ترتیب،  بدیـن  مي شـود.  خانـه ها 
تمایل رو به رشدي به مصرف مواد 
سرامیکي، لوازم حمام و آشپزخانه، 
کیفیت  منازل،  از  بیرون  مبلمان 
نورپردازي و نیز تزیینات ایجاد شده 
است که همگي این موارد از جمله 
رویداد  در  که  هستند  محصوالتي 

Cersaie2021 ارایه خواهند شد«.

حفاظت از سالمت بازدیدکنندگان 
نمایشگاه  در  شرکت کنندگان  و 
شمار  به  همگان  نخست  اولویت 
خواهد رفت و بر پایه میزان پیشرفت 
برنامه واکسیناسیون که به جدیت در 
ایتالیا و تمامي جهان در حال پیگیري 
همچنین،  شد.  خواهد  بنا  است، 
برنامه واکسیناسیون مبنایي را براي 
)اجازه  واکسن  پاسپورت  طرح هاي 
پاسپورت هایي  دارندگان  به  تردد 
که صاحبان آنها واکسینه شده اند( 
 که هم اکنون در سطح اروپا در حال 
پیگیري است، ایجاد خواهد کرد و 
مسیرهاي  در  را  سفر  کریدورهاي 
خواهد  تشکیل  تجاري  بین المللي 
داد که امکان انجام سفرهاي تجاري 
پس از سفرهاي توریستي تابستانه را 

فراهم مي کنند.
رییس   ،Gianpiero Calzolari

:)BolognaFiere( نمایشگاه بلونیا
»امنیت، نخستین اولویت ماست و 
به همین علت، ما دستورالعمل هایي 
را براي اطمینان از سالمت و امنیت 
در خود محل نمایشگاه )از ورودي 
بازدیدکنندگان،  مسیرهاي  تا 
امکانات پذیرایي و پشتیباني( و نیز 
در سطح شهر بلونیا و  همکاري با 
)همچون  همکار  بخش هاي  دیگر 
فرودگاه، حمل ونقل شهري، هتل ها 

و ...( به اجرا خواهیم گذاشت. هدف 
آن  در  تا  است  محیطي  ایجاد  ما 
آسوده،  خیالي  با  شرکت کنندگان 
تنها بر تجارت متمرکز شوند و روابط 

تجاري جدیدي را برقرار سازند«.
با توجه به نقش مثبتي که رویدادهاي 
 Cersaie تجاري بین المللي همچون
مي توانند در بسیاري از فعالیت هاي 
داشته  کشور  سراسر  در  اقتصادي 
باشند، تالش هاي صورت گرفته براي 
پشتیباني  نیازمند  دوباره  بازگشایي 
بي سابقه تمامي مؤسسات براي یاري 
در  فعلي  سخت  شریط  در  رساني 

سطح منطقه اي و محلي است.
ریاسـت   ،Stefano Bonaccini

روماگناي  امیلیا  منطقه اي  دولت 
ایتالیا مي گوید:

ابـزارهاي تجـاري   »نمایشگاه هـاي 
و  صـادرات  تشویق  بـراي  ضروري 
 برقراري زنجیره تأمین به عالي ترین

 شکل ممکن، نه تنها براي منطقه ما 
که براي کل کشور و نیز اعتبار برند 
»ساخت ایتالیا« در تمام دنیا هستند. 
در این راه، در کنار پیشبرد برنامه 
برابر دو  و  سراسري   واکسیناسیون 

کردن تالش ها در راستاي دستیابي 
به منابع جدید واکسن براي جبران 
ضعف هاي موجود )منطبق با برنامه 

ملي(، ما سعي مي کنیم تا ابزارهاي 
الزم براي بازگشایي مجدد امن را بر 
بهداشتي  دستورالعمل هاي  اساس 
الزم االجرا براي شرکت کنندگان در 
نمایشگاه، فراهم کنیم.  با ورود منابع 
جدیدي از واکسن، براي پشتیباني 
بـراي  مؤسسات  تمامي  بي سـابقه 
یاري رساني در شریط سخت فعلي 
در سطح منطقه اي و محلي است. 
ما  پیچیده اي،  سناریوي  چنین  در 
 Confindustria Ceramica از 
به خاطـر پایبنـدي اش بـه حفاظت 
اشتغال،  و  تولید  فعالیت های  از 
سپاسگزاریم. از این رو، ما مشتاقیم 
که با علم به اهمیت کارگروهي در 
تبدیل شدن ایالت امیلیا روماگنا به 
یک بازیگر کلیدي در بازارهاي مهم 
جهاني، به سرمایه گذاري در سیستم 
نمایشـگاه هاي تجـاري منطقـه اي، 

ادامه دهیم.

بازگشـایي       :Cersaie2021

تجـاري  نمایشگاه هاي  مجـدد 
ایتالیـا از اول ماه جوالي
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سیستم هاي   Biancogres شرکت 
را  قالبي  بدون  و  نوآورانه  پرس 
بیشترین  که  است  کرده  نصب 
انعطاف پذیري و بهره وري در تولید 
قطعات از ابعاد مرسوم تا 1200 در 

300 میلي متر را فراهم مي کنند.
عنوان  به   ،Biangogres شرکت 
تولیدکنندگان  پیشروترین  از  یکي 
بزریل  در  سرامیکي  محصوالت 
 Espirito ایالت Serra که در شهر
Santo مستقر است، سرمایه گذاري 

توسعه  هدف  با  را  بزرگي  فناورانه 
طیف محصوالت تولیدي و ارائه آنها 
به بازارهاي محلي، آغاز کرده است. 
مهم ترین بخش این سرمایه گذاري، 
قالب سریع  بدون  پرس  نصب یک 

تولید   Superfast25000 مدل 
شرکت System Ceramics است 
نوآورانه  راهکار  یک  نوعي،  به  که 
مهندسي  پژوهش هاي  بر  مبتني 
دقیق و با هدف دستیابي به باالترین 
استاندارها و راندمان با بهینه سازي 

فرایند تولید، به شمار مي رود.
بسیار  انعطاف  شده،  یاد  سیستم 
سیستم هاي  با  مقایسه  در  باالیي 
با  قطعات  مي تواند  که  دارد  سنتي 
ابعاد مختلف و ضخامت هاي گوناگون 
صددرصدي  بازیابي  تضمین  با  را 

ضایعات پرس تولید کند و به بیان 
دیگر، ضایعات را به صفر برساند. با 
میلیون  به میزان 36  تولید ساالنه 
مساحت  به  کارخانه اي  و  مترمربع 
در  و  مربع  متر  300هزار  از  بیش 
شرکت  جدید،  فناوري  این  پرتو 
Biangogres اکنون توانایي تولید 

کاشي هاي کف و دیوار را در محدوده 
وسیعي از ابعاد سنتي تا کاشي هاي 
با  میلي متري   3600 در   1200
ضخامت 3 تا 30 میلي متر، کسب 
شرکت  این  همچنین،  است.  کرده 

قادر است تا با محدوده گسترده اي از 
ویژگي هاي مواد اولیه همچون میزان 
اندازه  نیز  و  جریان پذیري  رطوبت، 
با  محصوالت  تولید  به  پودر،  ذرات 

کیفیت، ادامه دهد.
سفارش Biancogras با پشتیباني 
 System Ceramics نمایندگي 
 Rio Claro در برزیل که در منطقه
شد.  تحویل  و  ثبت  است  مستقر 
پشتیباني  خدمات  نمایندگي  این 
را در بیست و پنج سال  باکیفیتي 

گذشته، در برزیل فراهم کرده است.

    SUPERFAST تحویل پـرس
 System Ceramics شرکت
Biancogres به شرکت برزیلي

 Roteglia کارخانه Cotto Petrus

خود را به یک سیستم کاماًل خودکار 
و  کوره  سه  حرارتی  بازیابی  برای 
اسپری  و  خشک کن  به  آن  انتقال 

درایر مجهز می کند.
شرکت  پیشین،  خدمات  ادامه  در 
 Cotto Petrus تولیدکننده سرامیک
بازیابي  سیستم  یک  نصب  براي 
حرارتي در کارخانجات این شرکت 
 Poppi بـا  )ایتالیـا(  روتگلیا  در 
Clementino یک قرارداد همکاري 

امضا کرد.
بر اساس تجربه گسترده در بهینه سازي 
صنایع  در  ویژه  به  انرژي  مصرف 
 Poppi Clementino سرامیک، 
طراحـي  سـفارشي  سیستم  یک 

تمامي  دوباره  به کارگیري  که  کرد 
انرژي که در حال حاضر با ورود به 
جو اتالف مي شود را بدون تغییر در 
تجهیزات  عملکرد  یا  تولید  فرایند 
و  خشک کن ها  )کوره ها،  کارخانه 
خشک کن هاي پاششي(،  امکان پذیر 

مي کند.
هواي  جمع آوري  با  سیستم  این 
سه  از  نهایي  و  میاني  خنک کننده 
کوره رولری نسل جدید و تغذیه آن 
به سه خشک کن افقي و یک اسپری 
را  حرارت   ،)ATM-10 )مدل  درایر 
بازیابي خواهد کرد. این امر، مقدار 
قابل توجهي از اتالفات انرژي اولیه را 
بازیابي مي کند و در پي آن، کاهش 
گازهاي  آثار  در  مالحظه اي  قابل 
گلخانه اي و میزان انتشار دي اکسید 

کربن به جو را سبب خواهد شد.
فرایند طراحي، شامل بررسي عمیق 
به منظور   Cotto Petrus کارخانه

لوله  خط  مناسب  چیدمان  تعیین 
مي شد به شکلي که نه تنها از فضاي 
موجود استفاده بهینه شود، که امکان 
نصب آسان سیستم نیز فراهم باشد. 
به  اتوماسیون کارخانه  باالي  سطح 
همراه به کارگیري سیستم هوشمند 
Poppi باعث شد که اولویت بازیابي 

عنوان  به  درایر  اسپری  به  گرمایي 
انـرژي،  مصرف کننــده  بیشتـرین 

اختصاص یابد. این سیستم قابلیت 
استفاده از اعتبارات بهره وري انرژي 
ارائه  ها  دولت  توسط  که   )EECs(
می شود و نیز سامانه کمکي کنترل 
با تلفن همراه هوشمند یا کامپیوتر 
براي آنالیز مقدماتي شرایط کارکرد 
کارخانه به صورت همزمان و اقدام 
سریع براي بهینه سازي عملکرد آن 

را دارد.

     Poppi Clementino

 یـک کارخانـه جدیـد را بـرای
Cotto Petrus ایجاد می کند
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کمپاني LB یک کارخانه جدید تولید 
بدنه ها را در تأسیسات خود در رأس 
بنا  عربی  متحده  امارات  الخیمه، 

مي نهد.
آماده سـازي  جدیـد  کارخانـه  یک 
بدنه هاي کامل که تمامي مراحل از 
دریافت مواد اولیه تا شکل دهي با پرس 

را پوشش مي دهد، تأسیسات شرکت 
RAK Ceramics که در رأس الخیمه 

امارات متحده عربي، در دست ساخت 
 LB است، اجراي این پروژه را شرکت
به عهده دارد که  بررسي هاي دقیقي 
را در این زمینه براي تامین نیاز صنایع 
تولید سرامیک، انجام داده است. براي 
 RAK شرکت  هزینه ها،  بهینه سازي 
Ceramics استفاده دوباره از ضایعات 

تولید را در یک فرایند بازیابي چرخه 
بسته، هدف گذاري کرده است. بدین 

کمپاني  پیشنهادي  راهکار  منظور، 
LB که همواره به عنوان یکي از بهترین 

استفاده  بازیابي،  زمینه  در  گزینه ها 

دوباره و صرفه جویي شناخته مي شود، 
به عنوان مناسب ترین راهکار برگزیده 

شده است.

     RAK Ceramics شـرکت 
با فنـاوري LB دوباره از ضایعات 
بـرای تولیـد اسـتفاده می کند

طراحي جدید، مدرن و با گرافیک 
جذاب و تسهیل کننده راهبري، در 
وب سایت جدید شرکت به کار گرفته 
شده است که اطالعات جامع تري را 

براي بازدیدکنندگان فراهم مي کند.
یک  که   Smaltochimica شرکت 
کمپاني مستقر در Sassuolo ایتالیا 
است و در زمینه تولید افزودني هاي 
سرامیک  بخش  براي  شیمیایي 
 فعال است، وب سایت خود به آدرس

با  را   www.smaltochimica.it

ساختار  شامل  متفاوت  ظاهري 
جدید، محتوا افزوده شده، طراحي 
کاربري  سهولت  و  تازه تر  گرافیک 
باالتر ارائه کرده است که از دیدگاه 
بخش هاي  در  را  مشتریان  بصري، 
پروفایل  ساخت  همچون  گوناگون 
کاربري، دنبال کردن اخبار شرکت 
و کاتالوگ هاي جدید محصوالت، به 
خود جذب مي کند. براي درخواست 
اطالعات بیشتر و جزئي تر، مشتریان 
مي توانند در بخش تماس با شرکت 
نسبت به پر کردن فرم درخواست، 

اقدام کنند.
شرکت Smaltochimica همچنین 

در  فعالـي  کاربـري  حسـاب هاي 
شبکه هاي اجتماعي مجازي همچون 
فیس بوک  و  لینکدین  اینستاگرام، 
دارد که این شرکت را قادر مي سازد 

با  ارتباط مستقیم تر و ساده تري  تا 
مشتریان خود برقرار سازد و اخبار و 
اطالعات فعالیت هایش را بي واسطه 

با مخاطبانش به اشتراک بگذارد.

فعالیت هاي آنالین جدید شرکت
Smaltochimica

این شرکت که قرار است در پایان ماه 
می میالدی در Rio Claro افتتاح 
شود، به یک انبار لوازم یدکی تجهیز 
شده و پشتیبانی فنی 24 ساعته را 

ارائه خواهد داد.
تکنیک  های  روزافزون  موفقیت های 
فینیشینگ این شرکت در بازارهای 
ایتالیایی  شرکت  برزیل،  سرامیک 
BMR را بر آن داشت تا اولین شعبه 

برزیل  در  را  خود  جنوبی  آمریکای  

تأسیس کند تا از این طریق امکان 
ارائه پشتیبانی سریع و خدمات همه 
جانبه بیشتری به مشتریان خود در 

این ناحیه را داشته  باشد.
شعبه Brasil BMR در اواخر ماه می 
میالدی به  طور رسمی در ریو کالرو 
خواهد  افتتاح  سائوپائولو  ایالت  در 
شد. با افتتاح این شعبه، امکان ارائه 
همچنین  و  ساعته   24 پشتیبانی 
ذخیره کاملی از کلیه قطعات یدکی 
مورد نیاز کارخانجات سرامیک محلی 

فراهم آورده می  شود.
 Alberto توسـط  کارخانـه  ایـن   
Ferlini، مدیر محلی BMR در برزیل 

 Adriano Furtado همچنین  و 
اداره خواهد  شد.

فـوق  بـراق  سـرامیک  های  امـروزه 
محبوب ترین  از  یکی    Supershine

محصوالت ارائه  شده توسط این کارخانه 

برزیل هستند که  بازار سرامیک  در 
بـا  ایجاد سطـوح  قابلیت  داشتن  با 
کیفیت ســرامیکی و همچنین افزایش 
سـرعت تولیـد، باعث صرفه جـویی در 

ابزار پرداخت می  شوند.

  Brasil BMR شـعبه  BMR

را در آمریـکای جنوبـی افتتاح 
می کنـد
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 )Tecnargilla جدید  )نام   Tecna

تا  سپتامبر   28 از  که  کرد  تأیید 
از  با طیف وسیعی  اکتبر 2021   1
و  غرفه  داران  برای  جدید  خدمات 
بازدیدکنندگان در Remini نمایشگاه 

حضوری خواهد  داشت.
از 28 سپتامبر تا 1 اکتبر Tenca که 
پیش تر Tecnargilla نامیده می شد 
این بار با نام جدید و شیوه نمایش 
پویاتر، استانداردهای باالتر ایمنی و 
طیف گسترده ای از خدمات جدید 
مهم ترین  عنوان  به   Remini در 
نمایشگاه جهان برای تأمین صنایع 
سرامیکی است برگزار خواهد شد و 

بر نقش خود تأکید خواهد نمود.
یک  در  ایـن صنـایع  جمع   شـدن 
پیچیده  وضعیت  در  مناسب  مکان 
و چالش  برانگیزی که در حال حاضر 
صنعت خصوصا بخش ماشین آالت 
سرامیکی در آن قرار دارد، خبر بسیار 
خوبی است. زیرا پس از گذشت سه 
 Tecnargilla سال از آخرین حضور
ازسرگیری  باعث   ،2018 سال  در 
نقش ابتکاری ایشان در ایجاد ایده  های 
جدید و مهم تر از همه ارتباط رودر رو 

با مشتریان می  شود.
برگزاری این نمایشگاه به   عنوان یک 
رویداد حضوری پیام شفاهی قدرتمند 
بازیابی قدرتمند صنعت سرامیک در 

بسیاری از کشورها را به بازار می دهد 
افزایش  بـه  ناگزیر  موضـوع  این  و 
سرمایه  گذاری در بخش کارخانجات 

و تولیدات منتهی خواهد شد. 
تولیدکنندگان ماشین  آالت سرامیکی 
ایتالیا در سه ماهه اول سال 2021 
شاهد رشد 33 درصدی در فروش 
)صادرات 37.9 % خصوصا به اسپانیا 
فروش   %  27.3 افزایش  و  چین  و 
انتظار  و  بودنـد  ایتالیـا(  داخلی در 
می رود که در سه ماهه دوم در 79 % از 
شرکت  های بررسی شده شاهد رونق 
تجاری بیشتر و فروش مطمئن در 

چهار ماه بعدی باشیم.
شعار جدید Tecna 2021 با عنوان 
»چگونه بسازیم« تأکید بیشتر این 
نوآوری  و  برتر  طراحی  بر  شرکت 
تکنولوژیکی ارائه   شده در نمایشگاه 
Rimini را نشان می  دهد. نمایشگاه 

امسال ترکیبی از رویدادهای حضوری 
همراه با رویدادهای سازمان   داده   شده 

در یک بستر دیجیتال است. 
از  فشرده ای  برنامه  حال  حاضر  در 
صـورت  به  کفتگـوها  و  رویدادها 
حضـوری و همچنین آنالیـن برای 
بررسـی روندهـای فعلی و پیش روی 
صنعت سرامیک در حال برنامه  ریزی 

است.

خدمات جدید برای نیازهای جدید
را  نمایشـگاه  ایـن   Tenca 2021

و  روزافزون  تغییرات  به  پاسخ  در 

محبوب  و خدمات  نوآوری ها  حول 
ترتیب  نمایشگاه  شرکت کنندگان 
داده  است. برگزارکنندگان فضاهای 
را مجددا طوری طراحی  نمایشگاه 
ارائه حداکثری  کرده اند کـه امکان 
نوآوری ها، فناوری  هـا و پـروژه های 
شرکت کننـدگان بـرای غرفـه  داران 

فراهم آورده شود. 
شرکت کننـده  شرکت های  واکنش 
به این تغییرات بسیار مثبت بوده  و 
تا پایان ماه آوریل بیش از صد غرفه 
 Tecna دار حضور خود در نمایشگاه 
از  سوم  دو  و  کرده  تأیید  را   2021

فضای موجود اشغال شده  است.

تمرکز روی بازدیدکنندگان
بر  متمرکز  فعالیت های  مدیریت 
مقصد برای خریداران خارجی انتخابی 
گسترده تر  گذشته  با  مقایسه  در 
شده و شرکت های شرکت  کننده در 
جلسات  برگزاری  امکان  نمایشگاه 
حضوری و دیجیتال B2B را خواهند 
روز   15 دیجیتال  پلتفرم  داشت. 
حضوری  نمایشگاه  شروع  از  پیش 
آغاز به فعالیت کرده و تا 3 روز پس 
انجمن  داشت.  خواهد   ادامه  آن  از 
ACIMAC در همکاری  تجــاری  
حـال  در  ایتالیا  دولت  با  مشترک 

)راهروهای سبـز(  اصطالحا  ایجـاد 
بازدیدکنندگان  ورود  تسهیل  برای 

خارجی به ایتالیا است.
متعددی  نشانه  های  این  بر  عالوه 
مالحظات  گرفتن  آسان  تـر  ماننـد 
در  پانـدمی  و  تعطیلی  به  مربوط 
بسیاری از کشورها، خصوصا در اروپا 
مربوط  قوانین  بازبینی  همچنین  و 
از  اقامت های کمتر  در  قرنطینه  به 
120 ساعت در ایتالیا وجود دارند که 
حاکی از برگشت سفرهای بین  المللی 
هستند.  خود  پیشین  وضعیت  به 
موضـوع با اهمیت دیگـر پیشرفت 
برنامه واکسیناسیون است و انتظار 
می  رود تا اول ماه ژوئن پاسپورت سبز 
در منطقه اتحادیه اروپا ارائه و امکان 
آزادانه جابه  جایی و اولین پروازهای 

بدون COVID-19  ایجاد شود.

Tecna گام های بعدی
نمایشــگاه  یـک   Tecna 2021

برای  و  بود  خواهـد  هم  دیجیتالی 
شرکت کننـدگان و بازدیدکنندگان 
و خصوصا خریداران خارجی تجربه 
دیجیتال پیشرفته ای خواهد داشت. 
دارند  را  این مزیت  برگزارکنندگان 
که مجبور نیستند همه  چیز را از ابتدا 

آغاز  کنند. 

حضـوری      نمایشـگاه  تأییـد 
Tecna 2021

IN COLLABORATION WITH WITH THE SUPPORT OFORGANIZED BY

Rimini Exhibition Centre – Italy

tecnargilla.it

27.9.2021 - 1.10.2021

اخبـار جهـان
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A century in colour. 
The 100 years of Colorobbia 

 Colorobbia صد سالگی
تجـربه یک قـرن رنگ

A hundred years have passed since 1921 when Guido Bitossi opened his artisanal ceramic workshop, planting the seeds of 
what would later become the Colorobbia Group, a multinational world leader in the supply of raw materials, semi-finished 
products and services for the ceramic industry that has always been at the forefront of technological development in the 
sector. 
Now led by the fourth generation of the Bitossi family, Gruppo Colorobbia is celebrating a century of innovation and inter-
national entrepreneurship that has seen it develop industrial solutions tailored to the needs of the global ceramics market. 

بیتوسی در سال  افتتاح کارگاه صنایع دستی سرامیکی گیدو  از  صد سال 
گروه  به  تبدیل  بعدها  که  بذرهایی  کاشت  با  که  زمانی  1921می گذرد، 
Colorobbia شد، برترین گروه چند ملیتی درجهان، در زمینه تهیه مواد 

اولیه، محصوالت نیمه تمام و خدمات در حوزه صنعت سرامیک است که 
همیشه در خط مقدم توسعه فناوری در بخش صنعت سرامیک قرار دارد.

 Bitossi خانواده  چهارم  نسل  توسط  اکنون  که   Gruppo Colorobbia

مدیریت می شود درحالی یک قرن نوآوری و کارآفرینی بین المللی را جشن 
جهانی  بازار  نیازهای  با  متناسب  صنعتی  راه حل های  توسعه  که  می گیرد 

سرامیک همواره صدر اولویت های این گروه قرار داشته است.
امروزه این گروه مستقر در توسکانی دارای شبکه ای متشکل از 29 شرکت با 
بیش از 2000 کارمند در 18 کشور از جمله اسپانیا، لهستان، مکزیک، برزیل، 
اندونزی، هند، ویتنام، پرتغال، چین، ترکیه و امارات متحده عربی است و یک 

شعبه جدید در ایاالت متحده می باشد.
 Minerals ،وInkabor و،Industrie Bitossi  شرکت های تابعه این شرکت شامل
 Bitossi،وColorobbia Art، Bitossi Ceramiche و،Mariter، Eurit 2000،و

Home  و .Ce.Ri.Col هستند. 
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رويـــداد

تاریخچه برتری
شکل گیری برند Bitossi از شهر مونتلوپو در توسکانی، که از لحاظ تاریخی یکی 
از قدیمی ترین مراکز تولید سرامیک ایتالیا است، آغاز شد و کار خود را به عنوان 
یک تولیدکننده برجسته در بخش چینی مظروف معروف سنتی رنسانس در 
این منطقه ادامه داد. از همان ابتدای کار تا به امروز، گروه کلوروبیا ثابت کرده 

است که در صنعت سرامیک جهانی از پیشگامان فناوری پیشرفته است.
این رویکرد مدیون تالش های ویتوریانو بیتوسی است که در سال 1942 در 17 
سالگی میراث پدر خود را به دست گرفت و برای دهه ها تا زمان مرگش در سال 
2018 بر گسترش بین المللی این شرکت نظارت داشت. در سال های رونق پس 
از جنگ، او اولین گام در جهت همکاری بین بخش سرامیک و طراحان برجسته 

و چهره های مشهوری مانند اتوره سوتاسس )Ettore Sottsass( را برداشت.  
همین الهام از هنر معاصر بود که خانواده Bitossi را به توسعه سوق داد و 
این گروه به اولین تأمین کننده مهم بین المللی مواد در حوزه چاپ دیجیتال 
آنها  نام Gruppo Colorobbia تبدیل شدند.  محصوالت سرامیکی تحت 

 )Inkabor و اسید بوریک با Industrie Bitossi معادن مواد خام )زیرکونیوم با
را تصاحب کردند و به طور فزاینده ای به تنوع محصوالت خود رونق بخشیدند، 
و طیف کاملی از مواد را برای صنعت از جمله رنگدانه     ها، مواد حاوی جوهر 
دیجیتال، اکسید سرب، لعاب های چینی، مواد آسیاب و محصوالت شیشه ای 
به همراه پشتیبانی لجستیکی و عملیاتی را در زمره مسئولیت های خود قرار 

داد.

تحقیق و نوآوری
به لطف خالقیت و پیشرفت های تکنولوژیکی در   Gruppo Colorobbia

آزمایشگاه های تحقیقاتی بین المللی خود، یکی از تولیدکنندگان برجسته در 
پویاترین بخش فناوری در جهان است.

برای سال های متمادی، این شرکت با تحقیق مداوم در مورد تکنیک های جدید 
و جوهرهایی با کارایی باال و پتانسیل تزئینی نامحدود، در چاپ دیجیتال کاشی 
پیشتاز بوده و در عین حال توانایی های خود را با ایده های نوآورانه در بخش های 
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کاشی و شیشه توسعه داده است. جدیدترین نوآوری های آن شامل جوهرهایی 
با کارایی باال در سرامیک و منسوجات و همچنین فرآیندهای جدید برای 

تزئین و رنگ آمیزی شیشه است. 
این شرکت همچنین اولین مجموعه ای است که تکنیک های جدیدی را برای 
کاربرد دیجیتالی فلزات گرانبها در ظروف سفالی، کاشی و شیشه ارائه داده 
است، که خودگامی مهم رو به جلو برای تکنیکی است که تا آن زمان محدود 
به کاربردهای دستی بود. همچنین به زودی تولید لعاب هایی با پایه آب برای 
کاربردهای دیجیتالی آغاز می شود، راه حلی که انقالبی در پتانسیل تزئینی 

سطوح با بافت ها و جلوه های کاماًل دیجیتالی ایجاد می کند.
این  نوآورانه  فناوری های  آخرین  در  پایداری  حفظ  به  مجموعه  این  تعهد 
شرکت موج می زند، مرکز جدید تحقیقاتی که شامل پوشش های سرامیکی 
 ،PHOEBE آنتی باکتریال و خودتمیزشونده و اختراع جدیدی به نام سیستم
فناوری که از فیلترهای سرامیکی جهت خالص سازی هوا و محیط زیست از 

باکتری بهره گیری می کند. 
و  تحقیق  زمینه  در  خود  گسترده  چشم انداز  با   Gruppo Colorobbia

متنوع سازی تجارت، همچنین با نوآوری های مبتنی بر سرامیک های فنی، 

سهم عمده ای در بخش زیست پزشکی، تحقیق و دفاع در مورد مواد نانو داشته 
است.

پس از یک قرن تجارت، Gruppo Colorobbia به رشد خود در سراسر جهان 
ادامه می دهد. 

مارکو بیتوسی، همچنین اذعان داشت:
»اشتیاق ذاتی به زیبایی، هنر و طراحی در DNA ما نوشته شده است، این 
اشتیاق همراه با منابع طبیعی و فناوری گسترده، تخصص بی نظیر و طیف 
گسترده ای از پیشنهادات، ما را به یک شریک پویا تبدیل کرده است که قادر به 
ارائه خدمات همه جانبه، از جمله مشاوره در مورد مواد اولیه، محصوالت نیمه 
تمام و تکنیک های پیشرفته در حوزه چاپ دیجیتال هستیم. پس از یک قرن، 
ما بیش از هر زمان دیگری به آینده توجه داریم. مسیر رشد ما همچنین شامل 
ایجاد مشارکت های جدید در پویاترین بازارها مانند جنوب غربی آسیا خواهد 
بود. در همین زمان، نسل چهارم خانواده ما به مدیریت گروه پیوسته اند و نقش 

مهمی در ساختن آینده ای محکم تر خواهند داشت.«

×

رويـــداد
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The Spanish tile industry 
survives the year of the pandemic

نشانه های حیـات در صنعت کاشی و سرامیک 
اسپانیـا پس از یک سال همه گیری!

The Spanish ceramic tile industry has overcome the year of the Covid-19 pandemic with good results. According to the na-
tional trade association Ascer, the preliminary 2020 figures suggest that the sector’s total turnover will not differ greatly from 
the 3,757 million euros of 2019, with a projected year-on-year variation of between -1% and at best +2%. Even a 1% down-
turn would be a very positive result given the huge hurdles that businesses have had to overcome, especially during the ear-
ly months of the pandemic. Of course, this result is far short of the 6% growth that the Spanish ceramic tile industry had set 
itself as an achievable target for 2020 at the beginning of last year, but no one could have imagined what would happen dur-
ing the year!

Daniel Llorens

 COVID-19 صنعت کاشی سرامیک اسپانیا سال همه گیری
را با نتایج خوبی پشت سر گذاشته است. طبق گفته انجمن 
نشان   2020 اوایل  به  مربوط  آمار   ،Ascer ملی  تجارت 
می دهد که گردش مالی کل این بخش با 3،757 میلیون یورو 
با سال 2019 به جز تغییری ساالنه بین 1- % و در بهترین 
حالت 2+ % تفاوت زیادی نداشت. با توجه به موانع بزرگی 
که مشاغل مجبور به غلبه بر آنها شده اند، به ویژه در ماه های 
ابتدایی همه گیری، حتی رکود 1 % نیز نتیجه بسیار مثبتی 
خواهد بود. البته، این نتیجه با رشد 6 درصدی که صنعت 

کاشی و سرامیک اسپانیا در ابتدای سال گذشته خود به عنوان یک هدف قابل 
دستیابی برای سال 2020 تعیین کرده بود، فاصله زیادی دارد اما هیچ کس 

تصور نمی کرد در طول سال چه اتفاقی بیفتد! 
ویسنته نومددئو، رئیس Ascer، سال 2020 را »سال عدم اطمینان« توصیف 
کرد، در حالی که با اشاره به این که پس از سخت ترین ماه ها )مارچ و آپریل 
تقریباً 50 درصد کاهش گردش مالی داشت(، صنعت کاشی و سرامیک اسپانیا 

بهبود مداوم، به ویژه در بازارهای بین المللی را تجربه نمود و 
در مقابل، بازار داخلی روند منفی تری را تجربه کرد و نتوانست 

به سطح فروش طبیعی خود بازگردد.
صادرات 75 % از گردش مالی این بخش را تشکیل می دهد و 
انتظار می رود در سال 2020 بین 1 تا 4 درصد رشد درآمد در 
مقایسه با 2،818 میلیون یورو در سال 2019 داشته باشد. از 
طرف دیگر پیش بینی می شود فروش داخلی سال را با کاهش 

بین سال به پایان برساند) 7- % و 4- %(.
صنعت اسپانیا همچنین 4-3 درصد از حجم تولید خود را 
کاهش داد )در مقایسه با 510 میلیون مترمربع سال 2019(، حرکتی که باعث 
شده شرکت های منطقه Castellón بتوانند عرضه و تقاضا را متعادل کنند و 

موجودی های خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. 
نومددئو اذعان می کند: »که نتایج صنعت کاشی سرامیک ظاهراً مثبت است، به 
ویژه هنگامی که با سایر بخش هایی که دوران بسیار چالش برانگیزی را سپری 
کردند، مقایسه شود«. با این حال، همان طور که رئیس Ascer اشاره کرد، به 

Vicente Nomdedeu

صنعت کاشی سرامیک اسپانیا

20182019
% تغییرات

 2020/2019 )تخمینی(

%4- - %3-530510تولید ملی )میلیون مترمربع(

%2+ - %1-3,5973,757فروش کل )میلیون یورو(

%4+ - %1-2,7272,818صادرات )میلیون یورو(

%4- - %7-870939فروش داخلی )میلیون یورو(

Ascer  :منبع

صادرات کاشی سرامیک اسپانیا به تفکیک قاره

ژانویه - نوامبر 2019 
)مترمربع(

ژانویه - نوامبر 2020 
)مترمربع(

% تغییرات 
2020/2019

%2.1+170,200,478173,841,766اروپا

%2.8+75,615,61077,725,849آسیا

%2.5+68,974,34070,714,225آمریکا

%8.5-68,757,43062,938,229آفریقا

%16.9+1,924,5842,249,304اقیانوسیه

%0.5+385,477,589387,472,051کل دنیا
Ascer  :منبع
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دلیل بیماری COVID-19 این بخش 5 تا 6 درصد کاهش درآمد داشته است و 
بهبود فروش در کلیه بخش ها یکنواخت نبوده است، برخی از شرکت ها از رشد 

برخوردار بوده اند و این در حالی است که برخی دیگر مشکالت جدی دارند. 
صادرات کاشی اسپانیا در 11 ماه اول سال 2020 افزایش چشمگیری به ویژه 
در بخش فروش به ایاالت متحده را نشان می دهد )16.2+ %(، که باعث کوتاه 
شدن مسافت به بزرگترین بازار صادراتی ، فرانسه شده است، که همچنان 
مثبت 4.9 % است. اسپانیا همچنین رشد شدیدی در صادرات به عربستان 
سعودی )68.6 درصد( و آلمان )25.3 درصد( و همچنین در امارات متحده 
عربی )42.1 درصد( را رقم زد. در مورد عربستان سعودی و امارات متحده 

که  نتایجی  مهم ترین  از  یکی  عربی، 
Ascer در سال 2020 به دست آورد، 

در  دامپینگ  ضد  تحقیقات  نتیجه 
بود که  فارس  کشورهای حوزه خلیج 
منجر به اعمال تدابیری علیه واردات 
کاشی از هند و چین شد اما اسپانیا از 
این قانون مستثنی بود. همان طور که از 
ارقام حاصل مشهود است، این امر باعث 
شده شرکت های اسپانیایی بخش های 
خاصی از بازار را در این منطقه اشغال 
از  یکی  انگلستان  مقابل،  در  کنند. 
که  بود  خارجی  بازارهای  بزرگترین 
صادرات اسپانیا به این منطقه بیشتر به 
دلیل بیماری همه گیر با کاهش روبرو 
شد، فروش تا پایان ماه نوامبر 2.8 % 
مراکش،  در  همچنین  داشت.  کاهش 
نیز  اردن  و  ایتالیا  رژیم صهیونیستی، 

این کاهش ثبت شد. 
نومددئو توضیح می دهد: »صنعت کاشی و سرامیک اسپانیا یک صادرکننده 
خالص است«. این چهارمین بخش بزرگ اقتصاد اسپانیا با مازاد 2،700 میلیون 

یورو در سال 2019 که به کاهش 8 % کسری تجاری اسپانیا کمک کرده است.
عالوه بر این، منطقه کاشی و سرامیک Castellón و14.4 % از تولید ناخالص 
 Castellón داخلی صنعتی جامعه والنسیا و بیش از 20 % از تولیدات استان
را به خود اختصاص داده است. ما یک اثر ضربتی و ضریب قابل توجه ایجاد 
می کنیم، زیرا هر یورو تولید ناخالص داخلی مستقیم در این بخش 2.1 یورو 
تولید ناخالص داخلی اضافی برای اقتصاد ملی تولید می کند و برای هر کارمند 
غیرمستقیم  کارمند   2.8 مستقیم 
وجود دارد. »بر اساس این ارقام، رئیس 
Ascer و بخش سرامیک به طور کلی 

خواستار توجه بیشتر دولت مرکزی و 
جامعه والنسیا به این بخش هستند، به 
عنوان مثال از طریق تهیه یک برنامه 
یکپارچه برای افزایش تقاضا با پروژه ها 
و مشوق های نوسازی سهام ساختمان 
و اقدامات دیگری که این بخش دنبال 
می کند که می توان گفت: شامل کاهش 
بار مالیاتی برای امکان نقدینگی بیشتر 
شرکت ها، حمایت از تحقیقات در حوزه 
منطقه  دیجیتال  تحول  و  فناوری ها 
و کانال توزیع که به شرکت ها کمک 
می کند تا با اهداف کربن زدایی اتحادیه 

اروپا سازگار شوند.
×     

10 بازار برتر صادراتی اسپانیا

ژانویه - نوامبر 2019 کشور
)مترمربع(

ژانویه - نوامبر 2020 
)مترمربع(

% تغییرات 
2020/2019

%4.9+38,594,56940,466,990فرانسه

%16.2+34,006,30339,500,847ایاالت متحده آمریکا

%2.8-22,873,14222,221,344انگلستان

%68.6+11,634,21019,609,595عربستان سعودی

%14.2-21,600,01318,538,584مراکش

%6.6-16,078,70515,022,350رژیم صهیونیستی

%10.8-12,404,18111,062,208ایتالیا

%6.4+10,200,85210,853,576پرتغال

%25.3+8,166,29910,230,375آلمان

%6.3-10,442,3829,780,858اردن

Ascer  :منبع
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The 2020 results of the Spanish glaze 
and colour producers

نتـایج 2020 تولیـدکنندگان لعاب 
و رنگ اسپانیـا

Thanks to an initial recovery in the third quarter of 2020 followed by even stronger growth in the fourth quarter, the Span-
ish ceramic frit, glaze and colour industry was able to close the 2020 financial year with a much smaller loss in revenues than 
business leaders had been fearing in early summer. According to trade association ANFFECC, the industry’s 2020 sales rev-
enues totalled €1,256 million, 5.3% down on 2019. This nonetheless marked a significant recovery compared to the first half 
of the year considering that the lockdown caused a 37% fall in sales in the second quarter of 2020 with respect to the same 
period in 2019. 

به لطف بهبود اولیه در سه ماهه سوم سال 2020 و به دنبال 
آن حتی افزایش رشد در سه ماهه چهارم، صنعت فریت، 
لعاب و رنگ سرامیک اسپانیا توانست سال مالی 2020 را 
با ضرر بسیار کمتری نسبت به ارزیابی های بدبینانه صاحبان 

صنعت، به پایان برساند. 
طبق اعالم اتحادیه تجاری ANFFECC، درآمد فروش این 
صنعت در سال 2020 بالغ بر 1،256 میلیون یورو بوده که 
5.3 درصد کاهش درمقایسه با  سال 2019 داشته است. با 
این وجود در مقایسه با نیمه اول سال،  بهبود قابل توجهی 

را نشان می دهد با توجه به این که قرنطینه باعث افت 37 درصدی فروش در 
سه ماهه دوم شد صادرات بیشترین خسارت را متحمل شده است و به 885 
میلیون یورو در سال 2020 )5.9 % کاهش در سال 2019( رسید و 70.5 % از 
درآمد کل تولید کنندگان لعاب و رنگ اسپانیا را به خود اختصاص داد. فروش 
داخلی )371 میلیون یورو یا 29.5 درصد از کل فروش کاال( با پیشرفت سریع 
صنعت سرامیک اسپانیا با سرعت بیشتری بهبود یافت و کاهش درآمد را به 7.3 
درصد کاهش داد. طبق داده های ICEX، ایتالیا با وجود کاهش 3.5 درصدی در 

فروش، همچنان بزرگترین بازار خارجی بود. 
بازار بعدی الجزایر بود که صادرات لعاب و تولیدکنندگان رنگ اسپانیا 11 درصد 

رشد کرد و از اثرات منفی ممنوعیت واردات که یک سال 
پیش وضع شده بود، بهبود یافت. 

بود که علی  بازار صادرات هندوستان  بزرگ  بازار  سومین 
رغم کاهش 10.4 درصدی فروش، و پس از آن چین و ترکیه 
توانستند رشد دو رقمی معادل  10.4+ % و  29.3+ % نسبت 

به سال 2019 را از آن خود نمایند. 
دبیرکل ANFFECC مانوئل بروا خاطر نشان کرد که این 
همه گیری  تأثیر  به  توجه  با  در سال 2020  منفی  نتیجه 
بیماری COVID-19 بر اقتصاد ملی و بین المللی قابل پیش 
بینی بود. وی گفت: »علی رغم این وضعیت، در نیمه دوم سال توانستیم به 
تدریج حجم فروش خود را بازیابی کنیم و اکنون صنعت انتظار دارد که رشد 
مذکور با این سرعت ادامه یابد، مگر این که موج سوم بیماری همه گیر باعث 

وخامت بیشتر وضعیت بهداشت شود.«
موارد برجسته ای که هنوز هم کارآفرینان با آن روبرو هستند عبارتند از: خطر 
افزایش بار مالیاتی شرکت ها، گران شدن بیش از حد گاز و ترس از افزایش 
بالقوه قیمت مواد اولیه، که جذب تولیدکنندگان لعاب و رنگ اسپانیایی برای 

آنها دشوار است و در بعضی موارد در حال حاضر نشانه هایی از نوسان دارند.
×     

Manuel Breva
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Italian ceramic tile industry sees 
slowdown, but less than expected

کاهش رشـد صنعت کاشی سرامیک ایتالیـا 
اما نـه آن حـد که انتـظار می رفت!

In the end, the Italian ceramic tile industry has weathered the storm. The effects of the global pandemic were reflected in 
the 2020 preliminary results, but less severely than sector companies had feared during the six-week national lockdown im-
posed between March and May. This better-than-expected performance was down to the improvement that began in May 
and June and continued in the second half of the year, mitigating the losses of the first six months. 

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

ایتالیا  سرامیک  کاشی  صنعت  گفت:  می توان  باالخره 
همه گیری  اثرات  است.  گذاشته  سر  پشت  را  طوفان 
جهانی در نتایج مقدماتی 2020 منعکس شد، اما شدتی 
که انتظار می رفت داشته باشد، نسبت به شش هفته ای 
که در قرنطینه ملی سپری شد، یعنی بین ماه مارس و می 
کمتر بود. این عملکرد بهتر از حد انتظار و رو به بهبودی، 
در ماه می و ژوئن آغاز شد و تا نیمه دوم سال ادامه یافت و 

تا حدی ضررهای شش ماه اول را کاهش داد.
فروش   ،2020 سال  پایان  در  اولیه،  برآوردهای  طبق 
کل کاشی به 391 میلیون مترمربع کاهش یافته است، 

که درمقایسه با 407 میلیون مترمربعی که در سال 2019 رقم خورد، حدود 
4 درصد کاهش داشته است. این کاهش 16 میلیون مترمربعی شامل حدود 
10 میلیون مترمربع زیان در بازار داخلی بود و 6 میلیون مترمربع انقباض در 

صادرات!

فروش کاشی در ایتالیا به 73 میلیون مترمربع کاهش یافت 
که نسبت به سال قبل 12 % افت چشمگیر داشت، در حالی 
که صادرات با وجود کاهش 20 درصدی در نیمه اول سال، 
هم چنان روندی بهتر از حد انتظار داشت و سال را با کاهش 
2 درصدی و معادل 317 میلیون مترمربع پایان داد. با این 
قابل  به طور  بازارهای مختلف خارجی  در  حال، عملکرد 
توجهی متفاوت بود، همان طور که مدیریت کنفدراسیون 
جیووانی   ،Confindustria Ceramica ایتالیا،  سرامیک 
از دو  اروپا که بیش  به  ساورانی، اظهار داشت: »صادرات 
سوم کل صادرات ما را تشکیل می دهد، تا حد زیادی ثابت 
مانده است. فروش در بازارهای اروپای غربی در واقع 2.2 % افزایش یافته است 
که ناشی از صادرات به کشورهای آلمانی زبان است. در خارج از اتحادیه اروپا 
متحمل خسارات سنگین تری شدیم در بخش آمریکای شمالی اما چندان 
تفاوتی مشاهده نشد، اما در بازارهای خلیج فارس، آفریقای شمالی و خاوردور، 

Giovanni Savorani

صنعت کاشی سرامیک ایتالیا

2010201120122013201420152016201720182019 2020
تخمینی

% تغییرات 
2020/2019

17.6-387400367363382395416423416401330تولید

3.9-413413382389395397415422410407391فروش کل

12.5-124115938781808384828473فروش داخلی

2.0-289298289303314317332338328323317صادرات

منبع: Confindustria Ceramica  - مقادیر به میلیون مترمربع
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که 12-10 درصد ضرر کردیم، و در آمریکای التین نیز انقباض بیشتری رخ داد 
».)% -30(

میلیون   401 از  درصد   18 تقریباً  و  یافت  کاهش  شدت  به  داخلی  تولید 
مترمربع در سال 2019 به حدود 330 میلیون مترمربع در پایان سال 2020 
کاهش یافت. این نتیجه قرنطینه بود که مانع از عرضه محصوالت جدید شد 
و نمایشگاه های تجاری از جمله نمایشگاه جذاب چرسای را ناچار به لغو کرد 
بنابراین شرکت های بخش کاشی سرامیک برای حفظ فروش خود به کاهش 
شدند.  متوسل  مترمربع(  میلیون   60 )حدود  خود  انبار  سهام  توجه  قابل 
همان طور که ساورانی خاطرنشان کرد: »»این موجودی باید تا حدی در سال 
2021 دوباره پر شود اما بدون بازگشت به سطح سهام گذشته. به لطف سرمایه 
گذاری های کالن در فناوری انقالب صنعتی چهارم، شرکت های ما اکنون قادر 
به اتخاذ رویکردی برای سفارش هستند که به آنها امکان می دهد تولید را با 

انعطاف پذیری بیشتر با توجه به تقاضای واقعی بازار مدیریت کنند.«
یکی از مهم ترین موضوعاتی که صنعت کاشی و سرامیک ایتالیا با آن روبرو 

است این واقعیت است که تقاضای داخلی از چند سال قبل راکد بوده است. 
بازار ایتالیا فقط 18.7 % از کل فروش این بخش را تشکیل می دهد، سطحی 
که بیش از حد کم در نظر گرفته می شود و ساورانی معتقد است که باید 
ناشی  تقاضای داخلی ممکن است  احیای  باشد. فرصت  حداقل 25-30 % 
از جهش مجدد پیش بینی شده در فعالیت ساخت و ساز در ایتالیا در سال 
2021 باشد )مطابق با Prometeia بیش از 10 %( افزایش فوق العاده ای ممکن 
است توسط ایجاد وام 110 درصدی برای بازسازی ساختمان فراهم شود که 
ساورانی با وجود تعدادی از جنبه های مهم آن را یک ابتکار عالی می داند: »از 
یک طرف مطابق با برنامه بهبود این امتیاز تا سال 2026 تمدید شد. از سوی 
دیگر، ساده سازی روش ها ضروری است در غیر این صورت بسیاری از افراد 
به دلیل پیچیدگی عملیات درگیر، از انجام کار منصرف می شوند. سرانجام، 
محدودیت های وام موسسات اعتباری باید به اندازه کافی کم باشد تا بتواند از 

همه عالقه مندان به تغییر ساختار پشتیبانی کند. «
×    

Ava

Italgraniti

ABK

Marazzi
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Financial analysis of 
world ceramic tile manufacturers

تحلیل مـالی تولیدکننـدگان 
کاشـی و سـرامیک در جهـان

The small Portuguese company Topcer, a leader in the niche market of small format decorative porcelain tiles and special 
pieces, remains firmly at the top of the MECS 2020 ranking of world tile manufacturers in terms of economic and financial 
performance with profit margins of 35%, eight times the average of its global competitors, and an EBITDA margin of 37% 
against a sector-wide average of 10.4%. Even before the outbreak of the global pandemic, the sector represented by the 280 
leading producers of ceramic tiles and slabs in 41 countries analysed in the 7th edition of the “Economic & financial analy-
sis of world ceramic tile manufacturers” was suffering from poor financial results and balance sheets in which the only sign 
of improvement - a reduction in indebtedness - was attributable more to credit restrictions than to corporate recapitalisa-
tion strategies.

Ilaria Vesentini, MECS (Modena, Italy)

شرکت کوچک پرتغالی Topcer، پیشرو در بازار فروش کاشی های تزئینی و 
قطعات ویژه ، از نظر عملکرد اقتصادی و مالی با حاشیه سود 35 %، هشت 
برابر میانگین رقبای جهانی خود و حاشیه EBITDAو 37 % در مقابل متوسط 
کل بخش 10.4 % همچنان در صدر رتبه بندی MECS 2020 تولیدکنندگان 

کاشی جهانی قرار گرفت.
حتی قبل از شیوع بیماری همه گیر کرونا درجهان، بر اساس تجزیه تحلیلی در 
هفتمین نسخه از »تحلیل اقتصادی و مالی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 
جهان« که 280 تولیدکننده پیشرو در کاشی و سرامیک در 41 کشور را در بر 
می گرفت، نتایج بسیار ضعیفی به دست آمد و ترازنامه هایی که در آنها تنها 
نشانه بهبود )کاهش بدهی( بیشتر مربوط به محدودیت های اعتباری است تا 

استراتژی های همکاری در سرمایه گذاری های بزرگتر!
در تقریباً 700 صفحه آخرین گزارش، تجزیه و تحلیل سه ساله صورت های 
مالی 2017 - 2019 که توسط MECS مطابق با استانداردهای بین المللی 
IFRS انجام شده است، هم چنان به رویکرد اتخاذ شده در نسخه قبلی بخش 

تحقیقاتی Acimac وفادار مانده است. در این مطالعه نه تنها جزئیات هر 
مورد در گزارشات شرکت بلکه روند حاشیه ای، استحکام و پرداخت بدهی 
مالی سال  که صورت های  )شرکت هایی  تحلیل  و  تجزیه  مورد  شرکت های 
2019 خود را ارائه داده اند( نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از 
تجزیه و تحلیل دسته بندی و معیاری استفاده می کند تا یک تصویر گرافیکی 

بصری از شاخص های اصلی تعیین کننده رقابت بازار ارائه دهد.
در پس زمینه بحران جهانی حاکم بر سال 2019، چند نشانه مثبت از نظر 
روند فروش و حاشیه سود از اسپانیا و تعداد کمی از کشورهای جنوب شرقی 
آسیا مشاهده می شود. در حالی که ایتالیا خانه برترین برندهای جهان است، 
این کشوربه طور کلی روندی آهسته از لحاظ رشد اقتصادی تجربه می کند. 
با این وجود، ایتالیا یک مدل »پیشرفته« از رقابت مبتنی بر سطح باالیی از 
سرمایه گذاری در منابع سرمایه ملموس و نامشهود و در نتیجه بهره وری نیروی 
کار بسیار باال دارد، که به نوبه خود مقاومت بیشتری نسبت به رقبای چینی یا 

هندی به شرکت های ایتالیایی می دهد.

در رتبه بندی نهایی MECS، به صورت بسیار ساده، مروری فوری از بهترین 
شرکت ها در سطح جهانی ارائه شده است. اگرچه موقعیت Topcer در باالی 
نباشد،  تعجب آور  است  مالی 2019 ممکن  براساس صورت های  رتبه بندی 
اما آنچه جالب تر است حضور درمیان ده برند برتر از چندین برند است که در 
رتبه بندی نسخه قبلی بسیار پایین تر بود. البته الزم به ذکر است که بر خالف 
این نسخه هفتم، رتبه بندی قبلی بر اساس داده های متوسط سه ساله بوده و 

تنها بر اساس سال گذشته نبوده است.
نتایج، رویکردی است که تغییرات کوتاه مدت را هموار نموده در حالی که از 

روندهای اخیر گذر کرده است.
شرکت اسپانیایی Equipe Ceramicas از جایگاه دهم به رتبه دوم صعود 
کرده است، در حالی که Novogres، یک شرکت کوچک اسپانیایی، صعودی 
چشم گیر را از 290 به مقام چهارم انجام داده است. به همین ترتیب، شرکت 
تایلندی RCI-Royal Ceramic Industry به لطف تغییر ساختار بدهی و 
افزایش چشم گیر سرمایه گذاری های تولید، در فاصله دوازده ماه از جایگاه 206 
 Ceramica Mayor به پنجم رسیده است. یک شرکت اسپانیایی دیگر به نام
از جایگاه 63 به ششم صعود کرده است، Takceram ایران از 180 به هفتم 
رسیده است، Porcelaingres آلمان Iris Ceramica Group از جایگاه 13 با 
5 پله رشد به مقام هشتم صعود کرده است، شرکت پرتغالی Soldadrilho از 
رتبه 123 به رتبه 9 رسیده است، و یک شرکت اسپانیایی دیگر، ماینزو، یک پله 
سقوط کرده و به جایگاه دهم رسیده است. در نتیجه، شبه جزیره ایبری اکنون 

از ده مکان برتر رتبه بندی MECS شش مکان را به خود اختصاص داده است.
در مقابل، بخش پایین جدول رتبه بندی نسبتاً پایدار باقی مانده است زیرا 
شرکت هایی که از نظر حاشیه سود پایین ترین سطح عملکرد را دارند با تهدید 
بقای خود روبرو هستند. برای یافتن معروف ترین برندهای کاشی و سرامیک، 
باید در بخش میانی جدول رتبه بندی جستجو کرد. آنالیز مذکور اساساً نتیجه 
تصمیم مرکز تحقیقات MECS با عدم در نظر گرفتن اندازه مطلق شرکت ها از 
نظر گردش و تعداد کارمندان است، اما در عوض بیشتر تمرکز آنها از جریان 
وجه نقد گرفته تا شاخص های مربوط به چرخش سهام، بازده سرمایه گذاری ها 
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و حاشیه عملیاتی و همچنین شاخص های ریسک CRIF و بر سالمت اقتصادی 
و مالی است.

این بدان معنی است که رتبه صدر جدول توسط صنعتگران کوچکتر فعال در 
 ،Mohawk .بازارهای مختلف که رقابت کمتری میان آنها است اشغال می شود
 Roca Corporacion،74 رتبه اندازه مطلق، در  نظر  از  بزرگترین شرکت 
 GIS-Grupo،27 رتبه  در   Dongpeng  ،99 رتبه  در    Empresarial

Industrial Saltillo مقام Lamosa ،147 رتبه 60 را از آن خود نمود.

و برای یافتن برترین برندها در منطقه ساسوئولو باید به قسمت 40 به بعد 
جدول نگاه کنید. Florim  به 29 مکان باالتر از سال قبل خود یعنی رتبه 
45 ام صعود کرده است، گروه Marazzi اکنون در مکان 46 یعنی ده مکان 
باالتر از موقعیت قبلی خود قرار دارد، Iris Ceramica در رده 47 قرار دارد و 

Granitifiandre از رده 68 به 53 صعود کرده است. 

با بازگشت به تصویر کلی ارائه شده در هفتمین نسخه از »تحلیل اقتصادی 
و مالی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان«، نکته ای که برجسته است 
شکافی است که شرکت های اسپانیایی نسبت به رقبای ایتالیایی خود ایجاد 
کرده اند. شاخص بازگشت سرمایه بازده فروش ایتالیا تقریباً یک درصد کمتر از 
سود شرکت های اسپانیایی هستند. سود ناخالص و خالص شرکت های ایتالیایی 
نیز در مقایسه با همتایان اسپانیایی خود کاهش یافت )ایتالیایی ها نسبت سود 
خالص به گردش مالی خود را از 4 % به 3.3 % کاهش دادند، در حالی که رقم 

شرکت های اسپانیایی از 4 % به 4.8 % بهبود یافت(.
با سرمایه گذاری بی سابقه در سرمایه های  ایتالیایی  این حال، شرکت های  با 
انسانی و تولیدی، از نظر سطح تکنولوژیکی فرایندها، برتری دارند. این به نوبه 

خود در اقتصادهای قدرتمند منطقه منعکس می شود، که نقشی استراتژیک 
در بهره برداری از سرریز فناوری بین تولیدکنندگان کاشی و تولیدکنندگان 
ماشین آالت سرامیکی دارند. سرمایه گذاری در سرمایه های مشهود و نامشهود 
در ایتالیا بالغ بر 438 هزار یورو به ازای هر کارمند است، تقریبا چهار برابر بیشتر از 
اروپای شرقی، با ارزش افزوده به ازای هر کارمند 91هزار یورو، متوسط شاخص 

EBITDA بیش از 34 هزار یورو و سود خالص باالتر از سطح آن در اسپانیا است.

از دیدگاه مالی، تمام شرکت هایی که تا 2019/12/31 مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفتند، نسبت نقدینگی و جریان نقدی نسبتاً باال را به نمایش گذاشتند. 
در دسترس بودن سهام علی رغم کاهش در گردش انبارها در همه جا به جز در 
اسپانیا، خوب بود. همچنین نتایج جالب توجهی از تجزیه و تحلیل دسته بندی 
به دست آمده است، که در آن شرکت ها بر اساس 14 شاخص طبقه بندی 
شده اند تا دسته های همگن را تشکیل دهند، به عنوان مثال رقبای کم و 
بیش مستقیم را با همان مشخصات از نظر ساختار داخلی، روش های عملکرد 
گروه بندی می کنند. در خوشه با باالترین عملکرد )خوشه AA، متشکل از 24 
شرکت که فقط 4 شرکت ایتالیایی هستند( ، ROS از 21 % فراتر می رود، 
تقریباً دو برابر خوشه دوم و چهار برابر کل نمونه برآورد می گردد. در حالی که 

بهره وری به ازای هر کارمند تقریبا 74 هزار یورو است.
×

 ACIMAC مخفف )مطالعات اقتصادی در حوزه تولید( نام تجاری جدید مرکز تحقیقاتی است که توسط MECS

و UCIMA برای انجام تجزیه و تحلیل سیستماتیک و جامع بازار، پیش بینی های اقتصادی و نظرسنجی های 
آماری در بخش کاالهای سرمایه ای و زنجیره های تأمین صنعتی باالدستی و پایین دستی مربوط ایجاد شده است. 
MECS srl خدمات خود را با ارائه اطالعات و گزارش های سفارشی با هدف بهبود دانش و رقابت بین المللی آنها، به 

شرکت های ایتالیایی ارائه می دهد.
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The state of the US market

وضـعیت بــازار آمـریکا

Well, here we are at the beginning of 2021 and all ready for the “new norm”, whatever that may end up being. We must 
all plan for the future taking stock of what is happening today, so let’s take a look at what is happening in the US market in 
terms of sales and distribution.

Joseph Lundgren Consulting (Allen, TX, USA) - Joe@jlcconsult.com

در آغاز سال 2021 همه آماده هستیم.
»چالش جدید« ممکن است هرچیزی باشد. همه ما باید 
برای بررسی آینده برنامه ریزی کنیم . بیایید نگاهی بیندازیم 
به آنچه امروز اتفاق می افتد و آنچه در بازار ایاالت  متحده از 

نظر فروش و توزیع به وقوع می پیوندد.

بـازار
میزان مصرف نهایی به زودی منتشر خواهد شد، اما ما تخمین می زنیم که بازار 
ایاالت  متحده در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 حدود 6 درصد کاهش 
داشته باشد. انتظار داریم تولیدکنندگان آمریکایی سال 2019 را توأم با کاهش 
واردات به پایان برسند. خبر خوب این است که ساخت و ساز در بخش مسکونی، 
که 70 % از مصرف کاشی و سرامیک در ایاالت متحده را تشکیل می دهد )جدید 
و بازسازی(، عملکرد خوبی دارد، در حالی که بازارکسب و کاردر این حوزه از سال 

2021 به کندی پیش می رود.
عواملی که منجر به ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز مسکونی در ایاالت متحده 
شده است: نرخ بهره پایین و کمک های نقدی محرک دولت ایاالت متحده و این 
واقعیت که صاحبان خانه بیشتر وقت خود را حتی در طول تعطیالت در خانه 
می گذرانند، از این رو منجر به پس انداز می شود که به نوبه ی خود برای آنها 

سرمایه گذاری نیز محسوب می شود.
در حالی که تمام تمرکز روی تأثیر ویروس کرونا بوده است، درک این نکته مهم 
است که بازار ایاالت متحده هنوز در حال تطبیق با عدم واردات از چین است 
که در اوج خود در سال 2018 بیش از 30 % از واردات ایاالت متحده را به خود 

اختصاص داد. 
واردات از اسپانیا، ترکیه و برزیل از ایاالت متحده افزایش چشم گیری را تجربه 
کرد، کشورهای جدید از جمله هند، مالزی و ویتنام نیز سهم خود را در واردات 
افزایش می دهند. تأثیر واقعی عوارض ضددامپینگ در برابر چین هنوز هم 
خأل  کردن  پر  شاهد  آمریکایی  توزیع کنندگان  بنابراین  است،  جریان  در 
تأمین کنندگان با شرکت هایی که قادر به تأمین نیاز فوری و جایگزینی کاالی 
چینی هستند. ما انتظار داریم که این روند برای 18-12 ماه آینده ادامه یابد زیرا 
توزیع کنندگان به جست و جوی منابع مناسب در جهان ادامه می دهند، در حالی 

که با ویروس کرونا نیز سر و کار دارند که به وضوح این روند را 
کند کرده است. نکته مهم این است که توزیع کنندگان ایاالت 
متحده طیف گسترده ای از تولیدکنندگان را برای انتخاب 

دارند و موجودی کاال نیز مبحث مهمی است.
داشت:  اظهار   ،Portobello America در  فروش  معاون  وارد،  مایک 
»تولیدکنندگان ایاالت متحده با زمان اندکی که در اختیار دارند در حال تمرکز 
بیشتری هستند، Portobello America  اما با اتخاذ تصمیماتی توزیع کنندگان 

بیشتری به سیستم خود اضافه کرده است.«

کانال های توزیع
زیرا  است  بوده  مهم  بسیار  مبحثی  همیشه  متحده  ایاالت  بازار  کانال های 
تولیدکنندگان در تالش هستند تا تشخیص دهند کدام کانال ها رشد می کنند تا 

استراتژی مناسب با رشد آنها را تدوین کنند. 
بازار ایاالت متحده به طور سنتی از نظر سه کانال مختلف مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می گیرد: توزیع کنندگان مستقل، فروشگاه های متعلق به شرکت ها و مراکز 

خانگی.
با این وجود، طی ده سال گذشته، دو کانال دیگر اضافه شده است: توزیع کنندگان 

خرده فروشی و عمده فروشی. در زیر تصویری از هر یک قرار داده شده است.
• توزیع کنندگان مستقل: این دسته نه تنها توزیع کنندگان کاشی و سرامیک 
بلکه توزیع کنندگان پوشش کف را نیز شامل می شود که دارای مجموعه ای از 
پوشش های مختلف کف از جمله کاشی و سرامیک هستند. ما طی این سال ها 
شاهد کاهش آهسته این کانال بوده ایم زیرا خریداران کانال های رقابتی تر و 

سرویس مدارتری را برای تأمین نیازهای خود پیدا می کنند.
• شرکت هایی که فروشگاه های متعلق به خود را دارند: Daltile،و Florida Tile،و 
Crossville Tile و Interceramic از جمله تولیدکنندگان آمریکایی هستند که 

فروشگاه های خود را در سراسر ایاالت متحده دارند.
.Menardsو ،Lowe’s و ،Home Depot مراکز خانگی: سه مرکز اصلی خانه •

• توزیع کنندگان عمده فروشی: این توزیع کنندگان ملی هستند ویا در قلمرو 
جغرافیایی خود رد پای بسیار قوی دارند. بسیاری از مکان های جدید را باز 

می کنند یا توزیع کنندگان مستقل دیگری را به دست می آورند.
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اقـتـصـــاد

• خرده فروشی ها: این کانال فقط از دو شرکت در ایاالت متحده تشکیل شده 
. The Tile Shop و  Floor and Decor است

مدل Floor and Decor هم چنان بر بازار ایاالت متحده تسلط دارد و سریع ترین 
رشد در توزیع کاال در ایاالت متحده را دارا است. در حال حاضر بیشتر این کانال ها 
فرایند ایمن و کارآمدی را برای مشتریان خود در زمینه جمع آوری مواد ایجاد 
کرده اند. اسکات ماسلووسکی، معاون ارشد فروش Daltile، درباره برنامه توزیع 
کاشی شرکت توضیح می دهد: »برای سفارش کاشی، مشتریان با استفاده از 

ProExchange برای سفارش آنالین خود زمان تعیین می کنند 

)یا می توانند برای تنظیم آن مکان را نیز تنظیم کنند(. وقتی 
مشتری می رسد، می تواند با اتومبیل خود در محل اقامت خود 
بماند و به تیم اطالع دهد که برای سفارش خود در محل حاضر 

شوند.

مواد و گرایش ها
بیش از یک دهه است که شاهد هستیم مصرف کننده آمریکایی 
به جای کفپوش های سنتی تر، به سمت سطوح سخت حرکت 
می کند، روندی که با شروع همه گیری در سال 2020 افزایش 

یافته است.
بسیاری از شرکت ها در حال تحقیق بر روی ویژگی های ضد 
میکروبی هستند تا بتوانند به عنوان ویژگی محصوالت خود 
معرفی شوند تا از رقبای خود متمایز شوند و نیازهای کاربر نهایی 

را برآورده کنند.
ایاالت متحده هنوز رشد شدیدی در محصوالت LVT تجربه 
می کند، با سهم بازار که از 12.6 % به 17.4% در سال 2019 
رسید و از کاشی و سرامیک پیشی گرفت، تقریباً درسطح %14 
ثابت مانده است. LVT ها در مقایسه با سایر سطوح سخت دارای 
مزیت هزینه کمتری در نصب است و تولیدکنندگان ادعا می کنند 
محصول ضد آب است. با این حال، هنوز نتوانسته ایم ارزیابی 
چرخه عمر کاشی وینیل لوکس و عملکرد واقعی آن را در طوالنی 

مدت ببینیم.

آینده بازار ایاالت متحده
در حالی که برای بخشی از سال 2020 متوقف شده است، بازار ایاالت متحده قرار 
است طی 3-2 سال آینده شاهد رشد تصاعدی باشد زیرا بیماری همه گیر بازار را 
با توقف تقاضا کند نموده است. باید دید آیا بهبودی مداوم خواهیم داشت یا رشد 
ناگهانی را تجربه خواهیم کرد. اتفاق نظر این است که بازار ایاالت متحده همیشه 

در برابر مشکالت عقب نشینی کرده است.
×

بازار کفپوش در ایاالت متحده آمریکا

Source: JLC based on FCW data
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اسلب ها و سایزهای فرعی: انعطاف پذیری باال 
و بازدهـی 21500 مترمربع در روز

Slabs and sub-sizes: high flexibility 
and a productivity of 21,500 sqm/day

Gianluca Pederzini, Andrea Bresciani, Sacmi (Imola, Italy)

The revolutionary new PCR2180 is the latest addition to the Continua+ family, the global benchmark for the production of 
slabs and sub-sizes, and delivers the lowest levels of specific consumption in its category along with 160% higher productivity. 
Like its sister version, the PCR2000, currently the most popular model on the market, this latest solution is designed to handle 
slabs and sub-sizes with variable lengths and thicknesses ranging from 3 to 20 mm (30 mm on the PCR3000). The most impor-
tant new feature on this model is the belt width, which allows it to produce fired slabs as wide as 1,800 mm while maintaining 
higher output rates. The result is a sharp increase in overall productivity, up to 21,500 sqm per day.

PCR 2180 انقالبی جدید و آخرین عضو خانواده ی +Continua، معیار جهانی 

تولید اسلب ها و ساب- سایزهاست و پایین ترین سطح مصرف ویژه الکتریسیته 
را در دسته ی خود همراه با %160 بازدهی باالتر ارائه می دهد.

همانند ورژن مشابه خود، PCR2000 که در حال حاضر محبوب ترین مدل بازار 
است، این ماشین جدید برای سر و کار داشتن با اسلب ها و سایزهای کوچکتر با 
 )PCR3000 در mm 30(و  mm 20 تا mm 3 طول ها و ضخامت های متغیر از
طراحی شده است. مهم ترین ویژگی جدید این مدل پهنای تسمه است که به 
آن اجازه می دهد اسلب های پخته شده به پهنای mm 1800 تولید کند در 
حالی که راندمان باالی خروجی خود را حفظ می کند. نتیجه افزایش شدید 

بازدهی کلی تا 21500 متر مربع در روز است.
چطور اسلب ها تکامل پیدا کرده اند

سازندگان سرامیک دو نیاز کاماًل مرتبط در مورد محصوالت نهایی دارند. اولی 
توانایی تولید اسلب های با کیفیت به طور فزاینده ای در اندازه های بزرگ و 
مبتکرانه است، در حالی که دومی به بیشینه رساندن بازدهی و انطباق پذیری 

در تولید ساب-سایزها و امکان تولید سفارشی به موقع است.

PCR2180 راه حلی برای هردو نیاز ارائه می دهد. از نظر قابلیت تولید عرض 

mm 1800 که معادل با سه عدد کاشی 600×600 )و اندازه های مدوالر مطابق 
آن ها mm 1200×600، mm 600×900، mm 600×300 و غیره( می باشد. 
Continua+ این مدل ،m/s به همین دلیل، همراه با سرعت های باالتر برحسب
می تواند با توان باالی خود پاسخی مطمئن به نیازهای تولیدی داده و به طور 
مؤثری مخلوط متنوعی از محصوالت اعم از سایزهای قدیمی و اندازه های 

معمول را مدیریت کند.
تطبیق پذیری بدون هدر رفت

حداقل پانزده سال از روزهای اولی که اسلب های سرامیکی به عنوان یک 
دوره، ساکمی  این  در طول  گرفته شدند، می گذرد.  نظر  در  ویژه  محصول 
سرمایه گذاری عظیمی برای به حداکثر رساندن بازده تولید در این فناوری 
کرده است تا سیستمی که امکان پایین نگهداشتن میزان دور ریز در زیر %3 را 
 Continua+ بدون توجه به اندازه ی محصول توسعه دهد. این آخرین نسخه ی
نه تنها مقدار بسیار محدودی پسماند تولید می کند بلکه قادر است آن را 
مستقیماً در خط تولید بازیافت کند و بدین وسیله پسماند فرآیند را به طور 

On-the-fly cutting PCR2180
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کلی حذف کند.
آن،  بازدهی  از  است جدا  آن  پایین  PCR2180 سطح مصرف  دیگر  مزیت 
پایین ترین سطوح مصرف ویژه را در دسته ی خود )0.06 کیلو وات در ساعت به 
ازای متر مربع( در برابر افزایش نسبتاً کمی در توان مجاز دارد. از نظر پایداری، 
تولید این مدل جدید برای کار با فقط 200 لیتر روغن هیدرولیک طراحی شده 

است که %90 کمتر از مقدار مورد نیاز در یک پرس ناپیوسته است.

انعطاف پذیری بیشینه از نظر مواد خام و بدنه ها
مواد خام و بدنه ها موضوع پیچیده ای هستند و باتوجه به مشتری ها، مناطق 
جغرافیایی و بازارها به شدت تغییر می کنند. با این وجود، صنعت سرامیک 
عالقه ی رو به رشدی را به راه حل هایی نشان می دهد که قادر به استفاده از 
انواع مختلفی از بدنه ها و مواد خام هستند، به ویژه آن هایی که دسترسی 
محلّی دارند. هدف فقط بهبود پایداری نیست بلکه اطمینان از پیوستگی تولید 
نیز هست، همان طور که در سال 2020 کاهش شدیدی در عرضه به خاطر 
ممنوعیت های بین المللی سفر دیده شد. این مسأله به کوشش های تحقیقاتی 
ساکمی بدل شده است. با این هدف که خانواده ی +Continua تا جای ممکن 

با انواع مختلف بدنه و مواد اولیه تطابق پیدا کند.
از نظر کیفیت فرآیند، پارامتر فّنی کلیدی که باید در نظر گرفته شود چگالی 
ماده ی فشرده است که باید مشابه به آن چیزی باشد که با پرس استاتیک به 

دست می آید. از نظر عددی این به معنی حدود kg/cm 2و  400 است.

جغرافیایی  نواحی  در  سازندگان  توسط  استفاده  مورد  سرامیکی  بدنه های 
مختلف ممکن است به طور قابل توجهی از نظر هزینه، کیفیت و نوع محصول 
تغییر کند. به همین دلیل است که +Continua برای سر و کار داشتن با 
بدنه هایی برای اسلب های بزرگ )که عموماً به پالستیسیته ی باال نیاز دارند( و 
همچنین بدنه های ظریف تر که معموالً برای تولید اندازه های متوسط تا کوچک 
با برش اسلب ها فوراً پس از فشرده سازی استفاده می شوند طراحی شده است. 

در هر دو مورد، محصوالت استحکام مکانیکی بهینه را حفظ می کنند.
اتوماسیون و نصب و راه اندازی

یکی از ویژگی ای جدید Continua+2180 گزینه ی تغییر سایز با سیستم 
 )Just in time( موقع  به  تولید  به سمت  دیگری  گام  که  است  اتوماتیک 

سرامیک به عنوان بخشی از روند ساخت سفارشی محسوب می شود.
در هر دو ورژن های موتوری و کنترل دستی، اپراتور به آسانی می تواند اندازه 
را بدون اتالف زمان و منابع تنظیم کند. از همه مهم تر، خط بازده خود را در 
تغییرات اندازه از نظر سرعت یا نرخ دور ریز از دست نمی دهد که در هیچ 

سناریوی تولیدی از %3 تجاوز نمی کند.

به هم پیوسته و دیجیتال 
تخصص  و  تجربه  دوباره  ساکمی   ،Continua+ جدید  مدل  توسعه ی  در 
مهندسی کارخانه خود را با تمرکز بر فرآیند دیجیتال و کنترل جریان نشان 
HERE ساکمی،  نرم افزار  به سرپرستی یکپارچه تحت مدیریت  داده است. 
 Industry 4.0 طراحی شده که بخشی از کارخانه تولید سرامیک Continua+

باشد که به طور همزمان با دپارتمان چاپ دیجیتال و لعاب زنی پایین دستی و 
واحدهای آماده سازی مواد اولیه و پودر باال دستی کار می کند.

این موضوع دو مزیت عمده به ارمغان می آورد. اولی توانایی مانیتورینگ مداوم 
کیفیت، هزینه ها و عملکرد و دومی توانایی ایجاد دکورهای سطحی و داخل 
بدنه ای در مرحله ی فشرده سازی از طریق کنترل جانشانی پودرهای اسپری-

خشک شده هستند. به لطف سیستم های مدیریتی و سیستم های بازرسی در 
خط، این وظایف با تمام مراحل لعاب زنی و دکور دیجیتال همگام شدند و به 
سازندگان این فرصت را می دهند که محصوالتی با کیفیت  و زیبایی بی سابقه ای 

از نظر عمق و تناسب ابعادی چاپ و تولید کنند.
×               

کاشـی ها و اسلب هـای سایـز بـزرگ

Precomposition ~ Precomposizione
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بهـره وری، پایـداری و پیوستگی قطعی
Uncompromising 
productivity, sustainability and connectivity 
System Ceramics (Fiorano Modenese, Italy)

Three factors have established Superfast as the new benchmark in the field of ceramic tile pressing: productivity, environmen-
tal sustainability and above all connectivity. As the world’s first and only mouldless press, it is capable of delivering advantag-
es and levels of performance that simply cannot be matched by conventional systems. Based on System Ceramics’ many years 
of experience working on innovative engineering solutions in the field of surface shaping, Superfast represents the latest tech-
nology in this segment as well as a vital step towards ever-higher standards of quality and efficiency.

سه فاکتور به عنوان معیار جدید Superfast در زمینه ی 
بهره وری،  شده اند:  پایه گذاری  سرامیکی  کاشی  پرس 
پایداری محیطی و مهم تر از همه پیوستگی به عنوان 

اولین پرس سریع و بدون قالب، قادر است مزایا و سطوحی از عملکرد به دست 
دهد که به سادگی نمی توانند با سیستم های معمولی تطابق پیدا کنند.

راه حل  روی  کار  و   System Ceramics ساله ی  چندین  تجارب  براساس 
مبتکرانه ی مهندسی در زمینه ی شکل دهی سطحی، Superfast جدیدترین 

به  گام حیاتی  و همچنین یک  این بخش  در  فناوری 
سمت استانداردهای باالتری از کیفیت و بازدهی ارائه 

می دهد.
از  بی  سابقه ای  به سطح   Superfast سیستم  خود،  قالب  بدون  تسمه ی  با 
از  استفاده  اندازه های کاشی سنتی دست می یابد.  تولید  انعطاف پذیری در 
مدول های 60، 80 و 90 سانتی متر و ضخامت های mm 3 تا mm 30 از یک 
چیدمان ساده و سریع اطمینان حاصل می کند. عملیات تغییر ضخامت و اندازه 
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نیز بسیار آسان و سریع است چون از طریق نرم افزار انجام می شود.
در این پیکربندی هیچ چیزی بی برنامه باقی نمانده است.

Superfast با فرمول های پودر اسپری-خشک شده ی استاندارد کار می کند که 

درجه ی باالیی از انعطاف پذیری در انتخاب مواد اولیه ی آینده از نظر رطوبت، 
جریان یابی و اندازه ی ذره به دست می دهد. این یک نوآوری در فرآیند است که 
به سازندگان اجازه می دهد کل فرآیند ساخت را با انعطاف پذیری بی سابقه و 
پسماند صفر مدیریت کنند که باعث بازیافت صد درصدی مواد پخته نشده در 

توافق با قاعده ی فناوری سبز می شود.
با تشکر از فرآیند شکل دهی بر پایه ی تکنیک دو بار پر کردن، ضایعات پرس 
پس از خردایش فوری با گرانول اصلی اختالط می شود و آماده برای استفاده ی 
مجدد می گردد. در عملیات دو بار پرکردن، از بدنه بازیافتی برای تشکیل الیه 
زیرین کاشی سرامیکی استفاده می شود و گرانول خالص تولیدی با اسپری 
درایر روی این الیه اعمال می شود. این فرآیند به شدت پربازده به آسانی با 
نرم افزار مدیریت می شود و منجر به پسماند صفر در نتیجه مصرف کمتر مواد 

اولیه می شود.
صرفه جویی در انرژی تا %70 و استفاده ی دوباره از مواد پخته نشده گام مهمی 
به سمت مفاهیم معاصر از صنعت با دوام است. بازیابی و ورود مجدد پسماند 
را حفظ می کند.  از کیفیت محصول سرامیکی  باالیی  نیز سطح  فرآیند  به 
آزمایش های انجام شده توسط مراکز معتبر و مستقل نشان داده اند که کیفیت، 
زیبایی و مشخصات فنی محصول نهایی در مقایسه با محصوالت ساخته شده 
که فقط از پودر خالص اسپری درایر یکسان است. این تمرکز بر توسعه ی 
 System فناوری هایی با ساخت با دوام فزاینده یک فاکتور با اهمیت برای
Ceramics است که عمیقاً به تولید چرخه ای و کاهش هزینه ها و مصرف انرژی 

پایبند است.
AR ارتباط متقابل و همیاری هوشمند

آزمایش  زمینه ی  به  نیز  پیشرفته  فناوری  از  بی نظیر  دستاورد  این 
دیجیتالی سازی تبدیل شده است. از طریق کوشش های تحقیق و توسعه ی 

گسترده در زمینه ی مهندسی فناوری اطالعات و طراحی صنعتی دیجیتال 
و استفاده از ابزارهای ساخت پیشرفته، System Ceramics به مدت طوالنی 
دسترسی از راه دور و راه حل های همیاری هوشمند را برای نصب و نگهداری 

واحدها و ماشین های خود در سراسر دنیا مطالعه کرده و گسترش داده است.
System Ceramics سفارش های عمده درماه های اخیر را با وجود کندشدن 

بازار بین المللی تکمیل کرده است که نشان  می دهد که تجربه ی مهندسی واحد 
آن قادر است حتی به دورترین مکان های جغرافیایی نسبت به دفاتر مرکزی 
 ایتالیایی دست  یابد که به  خاطر شبکه ی شعبات خارجی و دانشی است که 

دراختیار مشتریان قرارمی دهد.
ممنوعیت های سفر از نصب و استارت آپ یک واحد Superfast جدید توسط 
است.  نکرده   برجسته جلوگیری  درکارخانه ی یک شرکت چینی   System

 System China باتشکر از همکاری بین دفاتر مرکزی ایتالیا و شرکت تابعه
عملیات با رضایت کامل مشتری تکمیل شد.

با تشکراز کار سخت انجام  شده توسط مهندسین دفاتر مرکزی  ایتالیا، پرس 
superfast و)superfast 19000 با مساحت پرس nm 2700×1200( به طور 

موفقیت آمیز نصب  شد و به  موقع و در امنیت کامل آغاز به  کارکرد. به محض 
این که دوربین ها در کارخانه  مشتری نصب  شدند، System China همیاری 
در محل را فراهم  کرد و پروژه را از راه دور و با همکاری نزدیک با دفاتر ایتالیا 
مانند  کردند،  استفاده   فناوری ها  نسل  آخرین  از  مهندس ها  مدیریت  کرد. 
 AR دستگاه های  نوری واقعیت  افزوده برای اپلیکیشن های همیاری هوشمند
که به خاطر ضریب اطمینان و امنیت  خود به  ویژه برای کاربردهای صنعتی 
مناسب  هستند. این  فناوری قادر است که از طریق اینترنت صنعتی مبتکرانه ی 
کند  متصل  سیستم  داده های  و  دستگاه  به  را  اپراتورها  )اشیا،  زیرساخت 
و تمام ماشین ها و واحدهای درگیر را ادغام کند. درمورد خاص خط جدید 
Superfast که درچین راه اندازی  شده  بود، مشتری می توانست از مهندسی با 

عملکرد باال و راه حل های دیجیتال برای استارت آپ، مدیریت و آزمایش  واحد 
از راه دور استفاده کند.                  ×

کاشـی ها و اسلب هـای سایـز بـزرگ
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اسلب های بـزرگ با ظاهری کاماًل سـیاه
Large slabs with a total black look
Colorobbia (Sovigliana Vinci, Italy)

The range of ceramic pigments produced by Colorobbia cater for many different needs and can be customised according to 
companies’ production technologies and finished products. Pigments for colouring porcelain stoneware bodies are current-
ly attracting great interest due to their wide range of applications and the variety of solutions available. In particular, they can 
be used to produce an unlimited array of coloured bodies in a palette ranging from soft to more intense tones (black, orange, 
red, brown, blue, etc.). 

گستره ی رنگدانه های سرامیکی ارائه شده توسط Colorobbia برای بسیاری 
تولید  می توانند طبق  فناوری های  و  تولید شدند  مختلف  نیازمندی های  از 
شرکت ها و محصوالت نهایی سفارش سازی شوند رنگدانه ها برای رنگ آمیزی 
بدنه های استون ور پرسالنی درحال حاضر به دلیل کاربردهای گسترده ی خود 
و انواع راه حل های موجود توجه زیادی را به خود جلب می کنند. به ویژه آن ها 
می توانند برای تولید صف نامحدود ازبدنه های رنگی در یک پالت از ته رنگ های 

مالیم تا تندتر )سیاه، نارنجی، قرمز، قهوه ای، آبی وغیره( استفاده شوند.
Colorobbia سه  سری مختلف از رنگدانه ها را برای رنگ آمیزی بدنه های 

کاشی پرسالنی تولید می کند:
• سری 6  برای رنگی کردن بدنه با روش تر

• سری 7  برای رنگی کردن بدنه با روش  خشک
• سری 7×7  برای رنگی کردن با روش  خشک و با استحکام باال
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این رنگدانه ها اخیراً با افزایش تقاضا برای رنگ آمیزی بدنه ی اسلب های سایز 
بزرگ مواجه شده اند، محصوالتی که دراصل به عنوان پوشش های دیوار و کف 
اّما به طور فزاینده ای به  عنوان میزهای کار، میزهای ناهارخوری، دیوارها، درها، 

نماهای تهویه دار )Ventilated facade( و... استفاده  می شوند.
سری  اخیراً   Colorobbia بازار،  از  این بخش  نیازهای  برآورده کردن  برای 
و  فنی  باعملکرد  محصولی  داد،  توسعه  را   PG  64125 سیاه  رنگدانه ی   6
از  گسترده ای  پالت  در  را  رنگی  بدنه های  است  قادر  که  باال  رنگ سنجی 
ته رنگ های خاکستری خنثی تا سیاه های تند را تولید کند. این بدون تأثیر 
فرآیند هواگیری یا پایداری ابعادی زیرالیه به دست می آید و هر دو ضریب 
 )1180-1220 °C تغییرشکل پایروپالستیک پایین درطول فازپخت)در دمای
و سطوح ثابتی از جذب آب محصول  نهایی بدون توجه به  ضخامت آن )از 6 تا 

30میلی متر( را تضمین می کند.
رنگدانه ی سیاه PG 64125 قادراست که زیر الیه های  رنگی مناسب برای چاپ 
مستقیم دکورهای %100 دیجیتال )Full Digital( بسازد که باتوجه به اهمیت 

پرداخت سطحی اسلب های بزرگ یک  مشخصه ی بحرانی است.

100سال خدمت به صنعت  سرامیک 
Gruppo Colorabbia که  امسال سالگرد100 سالگی خود را جشن می گیرد، 

بازه ی وسیعی از رنگدانه ها را برای کاشی های  سرامیکی، محصوالت بهداشتی، 
شیشه، ورق های فلزی، پالستیک ها و غیره در واحدهای  مدرن خود واقع در 
از تخصص خود درتمام فرآیندهای تولید بهره  سراسر دنیا تولید می کند و 

 می گیرد.
و  آزمایش  در  کلیدی  یک  بازیکن  و  کنشگر  شریک  یک    Colorobbia

پیاده سازی راه حل های صنعتی جدید است که به  خاطر همکاری دیرینه و 
نزدیک آن با سازنده های واحدهای پیشرو است.

با مکان های تولید و شعب واقع درگروه های اصلی سرامیک در سراسردنیا، 
این گروه قادر است تا تماس نزدیکی با مشتریان خود حفظ کند و خدمات 
 کاملی از نظر همیاری  فنی و گرافیکی، تحقیق توسعه و نوآوری برای توسعه ی 
دانش  فنی  کامل  انتقال  همچنین  این گروه  ارائه  دهد.  جداگانه  پروژه های 
درطول استفاده ی صنعتی ازمحصوالت با ارزش خود را تضمین  می کند. همان 
 قدر مهم  است که  این کمپانی تعهد دیرینه ای نسبت  به حفاظت ازمحیط، 
سالمت، ایمنی پرسنل و مشتریان خود دارد و پیوسته تالش  می کند که نشرها 
و پسماندها را کاهش  دهد و استفاده  از مواد خطرناک را به حداقل برساند و با 

جدیدترین  قوانین و مقررات دسته بندی مواد خود را تطبیق  دهد.

×               

کاشـی ها و اسلب هـای سایـز بـزرگ
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ـَرپولیش خشک کارایـی و زیبـایی با اَب
Functionality and aesthetics 
with dry super-polishing
Marco Sichi, BMR (Scandiano, Italy)

Driven by the need to improve the productivity and efficiency of new technologies, BMR has made further investments in 
R&D with the aim of developing a new finishing solution capable of guaranteeing an adequate, constant and high-perfor-
mance workflow.
These needs are largely met by SuperShine, the hi-tech surface treatment machine that is transforming the ceramic surface 
and slab finishing process. SuperShine is effectively the first dry super-polisher. The process is based on a mechanical and 
physical interaction between the tool, the surface and the applied chemical product and is designed to enhance the digital 
graphics of the tile and give the surface a high level of gloss and protection.

به خاطر نیاز به بهبود قابلیت تولید و بازده فناوری های جدید، 
BMR سرمایه گذاری های بیشتری در تحقیق وتوسعه با 

هدف توسعه و پیشرفت عملیات پولیش جدید انجام  داده 
است که قادر به تضمین یک روندکاری مناسب، ثابت با عملکرد باال باشد. 
این نیازها تاّحد زیادی توسط SuperShine برآورده شده اند، ماشین عملیات 
سطحی پیشرفته ای که سطح سرامیک و فرآیند پرداخت اسلب  را دستخوش 
تغییر کرده است. SuperShine به طور مؤثری اولین ابرپویش دهنده ی خشک 
سطح  ابزار،  بین  مکانیکی  و  فیزیکی  برهم کنش  برپایه ی  این فرآیند  است. 
و محصول شیمیایی مورد استفاده استوار است و برای افزایش کیفیت طرح 

و  براقیت  از  باالیی  ارتقاء درجه ی  و  گرافیکی دیجیتال 
حفاظت از سطح طراحی شده است . 

شامل  و  است  فرآوری  مرحله ی  اولین  صیقل کاری 
حذف بخشی  از سطح محصوالت لعابدار و یا پرسالنی است )شکل1(. هدف 
آن دستیابی به پرداخت مطلوب و سطحی  با براقیت  باال و ظاهری با قابلیت 
انعکاس و عمق  بیشتر به خاطر کاهش قابل مالحضه ی زبری به دست می دهد 
)شکل های2و3(. فاز صیقل کاری باپرداخت و سپس عمل آوری دنبال می شود. 
دراین مرحله، SuperShine مورفولوژی سطح را با پرکردن حفره ها تغییر 
می دهد که معموالً درماده به وجود می آیند و بدین ترتیب به محصول نهایی 

شکل 2: تصویر اسلب قبل و پس از عملیات سوپر پولیش

شکل 3: کاهش ناهمواری ها در سطح پولیش شده

The reduction in roughness makes the glaze extremely transparent with more reflected than 
refracted light

شکل 4: آنالیز سطحی با میکروسکپ الکترونی، قبل و بعد از سوپر پولیش

UNTREATED

TREATED
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مشخصات  فنی ویژه ای از جمله مقاومت باال به سایش و اسید می دهد. یک 
محصول صیقل داده شده عموماً با مقدار براقییت 55.60 و زبری Ra  معادل با 
nm 0.060 به مرحله ی ابرپوشش می رسد، درحالی که پس از عملیات سطحی 

میزان براقیت 95.100 و زبری میانگین Ra معادل  با nm 0.020 است. با این 
مقدار زبری  نهایی، کاشی به کیفیت سطحی خوبی از مقاومت  به غبار و لکه می رسد.

شکل4 یک تصویر میکروسکوپ الکترونی ازسطح عمل آوری شده با ابرگالس 
اعمالی توسط BMR Super Shine  پس از صیقل کاری و عملیات سطحی را 

نشان  می دهد.
برای  درک درستی  از تصاویر، مهم است بدانیم که مقیاس رنگ تناسب معکوس 
با چگالی دارد. عناصری با چگالی باالتر سفیدتر به نظر می رسند، درحالی که 

کاشـی ها و اسلب هـای سایـز بـزرگ

شکل 6: نمونه عملیات سطحی )تخلخل های پرشده با رنگ روشن دیده می شوند.(شکل 5: نمونه عملیات سطحی نشده )حفره های خالی با رنگ تیره دیده می شوند.(

شکل 8: اسپکتروم نمونه عملیات سطحی شدهشکل 7: اسپکتروم نمونه عملیات سطحی نشده

شکل 1: فرآیند صیقل کاری
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تیره تر  )نبودچگالی(  بیشترباشد  حفره ها  عمق  هرچه 
به نظر می رسند.

درعکسی که نمونه ی عمل آوری شده را نشان  می دهد، 
رنگ روشن و یکنواخت حفره ها  حاکی از درجه ی باالی 
نفوذ عملیات هستند )هرچه رنگ روشن باشد، عملیات 

متراکم تر بوده است(.
درمقابل، ما می توانیم ببینیم که لعاب اطراف حفره ها 
بی تغییر مانده است که نشان می دهد با هیچ ماده ای 

پوشش داده نشده است.
با بزرگنمایی تصاویر )شکل های 5 و 6( می توانیم ببینیم 
که نه تنها رنگ بلکه ظاهر حفره ها نیز تغییرکرده است. 
باکس های سبز و آبی نقاطی را نشان می دهند که درآنجا 
شده  انجام  موجود  عناصرشیمیایی  روی  کیفی  آنالیز 

است. طیف های حاصل در زیر نشان داده شده اند.
سطح عمل آوری نشده )شکل7(

آنالیزهای ترکیب عناصر نشان می دهند که عناصر موجود در حفره ی ماده ی 
عمل آوری نشده همانند آن هایی هستند که در ناحیه ی اطراف حفره پیدا 
می شوند، اسماً: Si ، O ، Ca ، Zn ، Na و K. در باکس3 مربوط به حفره ی خالی، 
به  نویز پس زمینه ی نشان داده شده با مقادیر بین صفر و 2 توجه کنید. این به 
دلیل این است که پرتو الکترونی به دلیل وجود حفره ها به سختی بازگشت داده 

و شناسایی می شود. 
سطح عمل آوری  شده با SuperShine )شکل8(

بامقایسه ی مقادیر حفره ی خالی باطیف های بعدی)حفرات پر( برای ماده ی 
کرده اند  تغییر  حفره  داخل  عناصر  که  می شود  مشخص  شده  عمل آوری 
به همان صورت  هستند  حفره  اطراف  ناحیه ی  در  که  آن هایی  حالی که  در 
باقی مانده اند. این به دلیل اشباع تخلخل پس از عملیات است و براین حقیقت 

تأکید دارد که بخش سطحی لعاب پوشش داده  نشده است.
می شوند،  یافت  موزه  اطراف  درناحیه ی  دوباره   K و   Si ،O ،Ca ،Zn ،Na

درحالی که O و Si به تنهایی درداخل دیده می شوند. می توان مشاهده کرد که 
مقدار C )کربن( خیلی پایین است و در عمل مانند تمام نمونه هاست که ماهیت 
غیرآلی عملیات را نشان می دهد. درمقابل پیک Au )طال( به فلزکاری نسبت 

داده می شود، تکنیکی که برای آماده سازی نمونه ها برای اسکن ضرورت دارد.
همان طورکه می توان ازآنالیز باال دید، پس عملیات صیقل کاری با استفاده از 
SuperShine هردو حفاظت و پرداخت سطحی را بهبود  می بخشد. پس از فرآیند 

صیقل کاری، مقدار زبری میانگین Ra تاحدود %40 کاهش یافت )جدول1(.
جمع بندی

SuperShine دو وظیفه  فرآیند  نشان می دهند که  انجام شده  آزمایش های 
دارد: پولیش کاری زیبایی انجام شده توسط عملیات مکانیکی ابزارها و عملیات 
با  هردو  نتایج  این  درمی گیرد.  را  تخلخل سطحی  بسته شدن  که  حفاظتی 
افزایش سطح براقیت )73.76 درهنگام ورود به SuperShine و هنگام خروج 
از آن 89.92( و درجه ی پایین تری از زبری نشان داده  می شوند که پس  از 
صیقل کاری %40 کاهش  می یابد. آنالیزهای ترکیبی همچنین نشان می دهند 
که هیچ ماده ای ازعملیات روی لعاب پیدا نمی شود و این که عملیات داخل 
نشان داده شده  پولیش کاری  فرآیند  براین،  افزون  است.  غیرآلی  حفره ها 
با SuperShine اجازه ی ارتقای خط از نظر پرداخت را می دهد. این فرآیند 
توانایی آن  به دلیل  بهبود کیفیت زیبایی دارد که  از  اثبات شده ای  سابقه ی 
درحذف عیوب ظاهری مانند لکه ها، عالئم حرکت و خراش های کوچک است. 
این  قابلیت تولید خط را با کاهش هزینه های ثابت   تولید افزایش می دهد و 
به طور چشم گیری کیفیت اسلب را بهبود می بخشد.                   ×

جدول 1: آنالیز زبری سطح
Untreated Treated with SuperShine 

Measurement RaRzRqRaRzRq

10.0531.6130.1560.0460.4430.066
20.0461.5130.1120.0450.8610.089
31.1714.7970.5270.0521.5850.137
40.1964.8580.5780.0480.9710.089
50.0863.0310.2490.0370.5670.063
60.1443.7970.3950.0811.2410.169
70.0631.1910.1240.1321.1900.210
80.1003.4600.3280.0791.0910.144
90.1995.5890.5950.0981.1980.208
100.1083.7730.3330.0941.9550.247

AVERAGE - Media0.0533.3640.3400.0711.1100.142

شکل 10: مقاومت در برابر ترافیک پیادهشکل 9: مقاومت در برابر اسید
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Durst

Durst Gamma101DG اولین مدل از سری های Gamma DG  برای 

چاپ دیجیتال با وضوح باال برای ایجاد سطوح برجسته روی کاشی ها تا 
mm 1000 است که توجه اغلب گروه های کاشی سرامیکی ایتالیایی و 

بین المللی را درچند ماه آغازین ورود به بازار جلب کرده است. این فناوری 
مبتکرانه که تا کنون شماری از آن نصب  و محصوالت  نهایی آن در بازار ارائه 
شده است، قادر به ایجاد طراحی های کاماًل مبتکرانه است که نمی توانند 
با سیستم های چاپ عادی به  دست آیند و به  کاربرها برتری انحصاری 

رقابتی می دهند.
و   Durst RockJETTM هدهای  به  مجهز   Gamma DG سیستم  
و  کنترل شده   پاشش  برای   VariStructureTM اختصاصی  فناوری 
متغّیر از لعاب های سرامیکی با گرانروی باال و اندازه ی ذرات بزرگ )باالی 
مشخصات  یکسان،  فنی  ویژگی های  که  می کند  استفاده  45میکرون( 
زیبایی و مزایای اقتصادی را به عنوان لعاب های سرامیکی صنعتی فراهم 
 می کنند. ساختارهای چاپ شده  به صورت دیجیتال با Gamma DG کاماًل با 
دکورها مطابقت دارند که آثار سه بعدی ایجاد می کنند. لعاب های سرامیکی 

حاصل به شدت واقعی دیده شده و بی نظیر هستند و از نظر بصری و لمسی 
تشخیص شان از مواد طبیعی مانند چوب، سنگ و مرمر دشواراست.

همراه باتطبیق پذیری و کیفیت استثنایی درتوسعه ی طراحی های جدید، 
Gamma 101DG نیز از انعطاف پذیری خیلی باال در مدیریت بسته های 

کوچک و بازده تولید بیشتر وکاهش هزینه اطمینان حاصل می کند که 
به خاطر یک فرآیند کاماًل خودکاراست که در را به سوی تولید سفارشی 
کاشی های سرامیکی در آینده می گشاید. دیجیتالی شدن کامل خطوط 
لعاب زنی یک اولویت باال در کمپانی های سرامیکی بوده است چون از 
یک سو با بهینه سازی بسته ها برای فروش و انبار و ازسوی دیگر با ارائه ی 
امکانات جدید برای توسعه ی محصوالت جدید آن ها را قادر به مدیریت 
منعطف تر فرایند تولیدمی کند. برای پاسخ  جامعی به این نیازهای درحال 
رشد Durst ازقبل درحال توسعه ی نسخه های بعدی است که به دکور 
کاشی های بزرگ و اسلب ها اختصاص دارد. این گامی به سوی ایجادیک 
هراندازه ی  در  کاهشی ها  دکور  برای  لعاب زنی  دیجیتالی  کاماًل  فرآیند 

محسوب می شود.
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تــازه ترین فنــاوری ها
کاشـی ها و اسلب هـای سایـز بـزرگ

Diamorph hob CerteC

 )XT( وHyperroll Extreme پس از آزمون های صنعتی موفقیت آمیز، رولر
به عنوان یکی از بهترین رولرهای سرامیکی موجود در بازار برای پخت 
 ،Hyperroll کاشی و اسلب به شمار می رود. جدیدترین عضو خانواده ی

این رولر فنی کوراندوم-موالیتی تنها مدل موجود در 
 )GPa( 200 گیگا پاسکالی MOE بازار جهانی با یک
که  برای شدیدترین شرایط بارگیری درتمام بخش های 
 )XT(و Hyperroll Extreme کوره مناسب است. به ویژه
از باالترین سطح  تولید با بازده بیشینه درکوره هایی با 
عرض خیلی بزرگ و مجهز به رولرهای مقاوم به خمش 
درتمام قطرها به ویژه اندازه های بزرگ تر اطمینان حاصل  

می کند.
Hyperroll Extreme و)XT( راه حل ایده آلی برای تولید 

کاشی های خیلی  ضخیم )mm 30( و اسلب های بزرگ 
mm 30 است که استحکام  تا   3 mm باضخامت های 
مکانیکی باال را با توانایی بهبود صافی  سطح اسلب ها با 
کاهش )یا حذف کامل( حالت های موجی و دفرمه گی 
عرض  افزودن  با  همچنین  می کند.  ترکیب  گوشه ها 
کاشی ها برای پخت در هنگام لزوم قابلیت تولید کوره را 
باال می برد که در این حالت ممکن است تجهیز کامل کوره 

به رولرهای Hyperroll Extreme و)XT( مفید باشد.
مزیت دیگر تخلخل پایین رولر است که باعث می شود 
از  جدید  بازه ی  باشد.  مقاوم  اسید  حمله ی  به  نسبت 
و )XT( اخیراً درکوره ها   Hyperroll Extreme رولرهای
 mm 3200×1600 با ضخامت mm برای تولید اسلب های

30 نصب شده است. 
جدا ازچنین شرایط کاری چالش برانگیزی، محدوده های 

ابعادی  بسیار سخت گیرانه رولرها از نظر چرخش و قطر باعث اطمینان از 
ورود عالی کاشی ها بدون تغییر شکل یا انحراف از حالت صافی می شود و 

اسلب هایی با باالترین کیفیت تولید می کند.
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siti b&t Group

در ده سال اخیر، گروه SITI b&t به طور فزاینده ای بر طراحی سرامیک 
تمرکز داشته است و اکنون روش جدید برای فناوری ارائه می دهد که با 
فوق العاده  زیبایی شناسی  کیفیت های  با  و  بزرگ  اسلب  مجموعه  پنج 
نشان داده شده است که می تواند درهر دو مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی 

تولید شود.
1- یک رگه ی سه بعدی تمام بدنه یا روی سطح یا در ضخامت اسلب. 
می تواند هر جایی و در تعداد دلخواه قرارگیرد)عکس1(؛ این طراحی در 

دو پرداخت دکوراتیو دیجیتال سطحی مات و براق موجود است.
2- سنگ های آذرین: پولک های تمام بدنه، همچنین مناسب برای دبل 

شارژ )عکس2(.
3- مجموعه »ابر«: پودرهای میکرونیزه)عکس3(.

4- مجموعه »سنگ«: ترکیبی از فناوری هایی که از رگه های الیه دار 
منسجم تشکیل می شوند که با پولک های مخلوط شده با رگه های تمام 

بدنه ساخته شده اند)عکس4(.
Nuovo Calacatta 3D -5 با یک سیستم مبتکرانه، ترکیبی بین 

رگه ی تمام بدنه و دکور دیجیتال)عکس5(.

این خانواده از محصوالت اوج تالش های تحقیق و توسعه ی مداوم در 
آزمایشگاه گروه SITI b&t هستند که  منجر به پیشرفت های چشم گیری 

در زمینه ی فناوری ®Supera شده اند.
به دست آمده توسط  تولید  از تخصص درفناوری های مختلف  با تشکر 
کمپانی های مختلف گروه SITI b&t قادر است که زیباهای متمایزی 
و   30  mm تا  ضخامت هایی  با  ضخامت  کل  دکوراسیون  اساس  بر 
استراکچرهایی با برجستگی های عمیق و واضح روی سطح سرامیک ایجاد 

کند. 
ما  SITI b&t Group توضیح می دهد: »هدف  تاروزی، مدیرکل  فابیو 
همیشه بر این بوده که مشتری هایمان را قادر به تولید محصوالت متمایز 
و مشخص کنیم. به این دلیل، ما توانستیم به فراتر از فناوری های موجود 
اطمینان  طراحی  و  دکوراسیون  در  بیشینه  توانایی هایی  از  تا  بنگریم 

حاصل می کنیم.
یک نمونه ی فوق العاده از روشی که فناوری های گروه درحال استفاده 
کاشی سرامیکی  تولیدکننده ی  یک   BestSurfacc متعلق  به  هستند 
با یک واحد کامل برای تولید اسلب های پرسالنی بزرگ در کستلیون، 
برند  محصوالت  که  اسپانیاست 
و  طراحی  دنیای  آن   Idylium

 SITI .معماری را دگرگون می کنند
b&t  فناوری ها را در هر مرحله ای 

شامل  که  می کند  تأمین   فرآیند  از 
راه حل هایی از مهندسی Ancora و 
و  گرافیکی  پشتیبانی  و   Projecta

خالقانه  از طراحی دیجیتال هستند.

تــازه ترین فنــاوری ها
کاشـی ها و اسلب هـای سایـز بـزرگ
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Automation in sanitaryware production: 
anthropomorphic robot-assisted casting 

کیفیت، تکرارپذیری و کارایی اپراتور سه مزیت اصلی اتوماسیون کامل 
هستند، راه حلی که ساکمی از زمانی که اولین روبات های انتروپومورفیک را 

درسلول های ریخته گری نصب کرد به توسعه ی آن ادامه داده است.
ماشین   570 و  قالب  بیش از6000  ساکمی  آن،  تاریخ  دوره ی  درطول 
ریخته گری را برای صنعت چینی بهداشتی سرامیکی ساخته و راه اندازی 
کرده  است و به عنوان یک پیشگام دراستفاده  از روبات های انتروپومورفیک 
در سلول های ریخته گری ازسال های1990، کمپانی آن بخش را توسعه 
داده  است و اکنون بیش از90% از واحدهای مجهز به روبات ها یا حاضر برای 

پیاده سازی درآینده را تأمین می کند.
یکی از این سیستم های پیشرفته سلول AVI برای ریخته گری تحت فشار 
سرویس های توالت فرنگی پیچیده با ریم یا همان لبه ای است که جداگانه 

ریخته گری شده و چسبانده می شود. این ماشین اولین بار پنج  سال پیش 
وارد بازار شد و اکنون بیش از 30 عدد از این ماشین ها در کشورهای مختلف 

در اطراف دنیا نصب  شده اند.
 AVI متمایز  ویژگی  ساکمی،  جدید  نسل  ماشین های  تمام  همانند 
حذف کامل بازوهای هیدرولیک ها به دلیل استفاده  از بست  های قالب با 
ضربه گیرهای  بادی  است. کنترل متناسب بست قالب درطول تمام فازهای 
چرخه ی ریخته گری حساسیت فرآیند را بهبود می بخشد و از کیفیت عالی 

محصول اطمینان حاصل می کند.
سلول AVI  از نظر اتوماسیون بسیار مبتکرانه است و ترکیب عالی از کیفیت، 
تکرارپذیری فرآیند، سالمت و ایمنی محیط کار ارائه می دهد. دراین راه حل، 
هر مرحله از چسبیدن تا خروج از قالب و بارگیری در ماشین توسط یک 

اتوماسیون درتولید چینی بهداشتی: 
ریخته گری روباتیک انتروپومورفیک

Quality, repeatability and operator efficiency are the three main advantages of total automation, a solution that Sacmi has 
continued to develop ever since it installed the first anthropomorphic robots in casting cells 
Over the course of its history, Sacmi has built and put into operation more than 6,000 moulds and 570 casting machines for 
the ceramic sanitaryware industry. A pioneer in the use of anthropomorphic robots in casting cells since the 1990s, the com-
pany has driven the development of the sector and now supplies more than 90% of its plants equipped with robots or ready 
for future implementation.

Sacmi Sanitaryware (Imola, Italy) 

AVI stick-on rim WC AVI one-piece WC 
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روبات انجام می شود.
درحالی که پیکربندی یکسانی را حفظ  می کند، AVI می تواند متنوع ترین 
انواع قطعات را مدیریت کند. عالوه  بر کاسه های WC با لبه های چسبیده، 
می تواند دستشویی های بدون لبه ی مدرن و حّتی مدل های تک  قطعه ای 
کند،  تولید  نیز  را   )shell-engine( پوسته-موتور  و  پیچیده  بسیار 
فناوری که به وسیله  آن بخش وظیفه مند داخل دستشویی )موتور( و بخش  
خارجی)پوسته( و لبه درقالب های جداگانه ساخته  می شوند. به طورهم زمان، 
ساکمی سازگاری با قالب های موجود را که قباًل مشتریان روی ماشین هایی 
مانند AVI  تک قالبی و AVE چند قالبی از آن استفاده می کردند را تضمین 
می کند. کیفیت و کارایی در تولید اشیایی که تا 12 قالب نیاز دارند با 
جابه جایی های تکرارپذیر روبات و تک خط چسب کاری روی سطح خارجی 

کاسه توالت انجام می شوند که زیبایی بهینه ی  نهایی را تضمین می کند.
از آنجا که  اکنون یک استاندارد است، یک پیش-خشک کن درسلول نصب 
 می شود تا زمان مورد نیاز برای سخت شدن قطعه تا ّحدی که برای بارگیری 
روی ماشین های خشک کن الزم باشد طی شود. این قطعه ها به طور دستی یا 

توسط وسایل نقلیه با هدایت  لیزر جابجا می شوند.
به خاطر استفاده از ماشین های ریخته گری اتوماتیک همراه با روبات های 
فرآیند  کل  ماشین،  بارگیری خودکار  و  پیش-گرمکن  آنتروپومورفیک، 
می تواند به طور کامل کنترل شود و عملیات تولید به طور سیستماتیکی 
تجدیدشده و متّغیرهای خارجی که می توانند خطا و پسماند تولیدکنند 

به حداقل می رسند.
سطح اتوماسیون به دست آمده در این سلول ها به این معنی است که 
روبات ها نیز می توانند برای بسیاری از عملیات پرداخت گماشته  شوند)شامل 
اسفنج کشی سطح بیرون، سیفون و ناحیه ی زیرلبه( که نیازبه عملیات 

دستی درطول این مراحل را به حداقل می رساند.
AVI به سیستم تغییر سریع قالب مجهز است )کمتر از یک ساعت طول 

 می کشد؛ درمقایسه باچندین ساعت که برای سیستم های سّنتی الزم  است( 
تولید  برای دست کاری  مخلوط-های  ایده آلی  راه حل  باعث می شود  که 
پیچیده و بسته های کوچک باشد درحالی که وظایف سنگین تر و کم ارزش 

اپراتور را به طور کامل حذف می کنند.
راه حل ALV ساکمی برای تولید سینک ها به ویژه سینک های آشپزخانه 
را از نظر زیبایی و کارایی متفاوت -می کند اّما طبق کانسپت های یکسان 

اتوماسیون و کیفیت کلی توسعه  یافته است. 
با طراحی برای کنترل6 مدول ریخته گری با یک روبات )که می تواند برای 
عملیات پرداخت اتوماتیک و بارگیری در ماشین نیز گماشته  شود(، سلول 
ALV به خاطر قابلیت چرخش قالب از صفر تا 90 درجه در طول هر مرحله از 

چرخه به طور بی نظیری انطباق پذیر است. کنترل مستقل چرخه ی کار برای 
هر مدول به  این معنی است که محصوالت مختلفی می توانند به طور همزمان 

حتی با بدنه های مختلف ساخته  شوند.
پس از ریخته گری، روبات با بخشی از قالب که قطعه را نگه می دارد سروکار 
دارد و عملیات خروج از قالب روی یک تکیه گاه  آماده را برای عملیات  
به  نیاز  کاماًل  این  اجسام،  معینی از  انواع  برای  انجام می دهد.  پرداخت 
تکیه گاه ها و مداخله ی اپراتور در عملیات های پرداخت سطحی را حذف 
می کند و بدین  وسیله کارخانه را ساده  کرده و مساحت  الزم را کاهش 

می دهد.
باعث  قطعه  به  بارکد  یک  افزودن  مانند  ردیابی،  پیشرفته  عملکردهای 
سفارش(،  )برنامه ریزی  پیشرفته   MES عملکردهای  که  می شوند 
اپراتورها و کنترل  از  تعداد کمی  با  نگهداری پیشگیرانه  و  مانیتورینگ 
بهینه ممکن  شوند. این عملیات ها می توانند به طور کامل و مستقل توسط 
مشتریان کنترل شوند، گرچه یک کارشناس شرکت ساکمی همیشه برای 
همیاری از راه دور و کمک به مشتری ها برای هرگونه توقف تولید در دسترس 
است.                     ×

فنـاوری

AVI engine-shell WC 
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بهبـود فرآینـد 
کنتـرل کیفیت کاشی سـرامیکی

Improving the ceramic tile 
quality control process
System Ceramics (Fiorano Modenese, Italy)

Quality control is a delicate and vitally important step in the ceramic tile production process and can be performed at vari-
ous points along the line using a variety of different technologies. For example Creavision, the vision and self-regulation sys-
tem for digital printing, improves the quality and efficiency of tile printing prior to firing and ensures considerable savings in 
terms of resources and raw materials.
Inspections are of course also needed after firing to verify not just the structural integrity of the product but also the print 
quality, the colour tones and the graphic designs in general.
The Qualitron vision system from System Ceramics is specially designed for this stage of the production process and brings 
significant benefits.

کنترل  کیفیت یک مرحله ی حساس و بسیار مهم در فرآیند تولید کاشی 
 سرامیکی است و می تواند در نقاط مختلف در طول  خط تولید با استفاده از 
انواع فناوری های مختلف انجام شود. برای مثال Creavision سیستم دید و 
تنظیمات خودکار برای چاپ دیجیتال، کیفیت و بازده چاپ کاشی را قبل از 
پخت بهبود می بخشد و از صرفه جویی های قابل  مالحظه ای در منابع و مواد 

اولیه اطمینان حاصل می کند.
البته بازرسی های پس  از پخت نیز ضرورت دارند تا نه  تنها یکپارچگی ساختاری 

 محصول بلکه کیفیت چاپ،  ته رنگ ها و طراحی های گرافیکی بررسی شوند.
سیستم  دید Qualitron از System Ceramics مخصوصاً برای این مرحله از 

فرآیند تولید طراحی شده و مزایای چشم گیری به دست می دهد.

Qualitron چیست ؟

Qualitron یک سیستم دید برای آشکارسازی طرح و رنگ سطوح سرامیکی 

است. که  با استفاده  از یک سری دوربین آخرین سیستم مجهز به سیستم های 
نورپردازی اختصاصی عکس می گیرد و آنالیز دقیق طراحی گرافیکی را برای 

شناسایی هرگونه عیب  ساختاری یا رنگی انجام  می دهد.
 System نرم افزار  مهندسی  گروه  توسط  کلی  به طور   Qualitron نرم افزار 
ceramics توسعه  یافت و اخیراً ارتقا پیدا کرده است که  به طور چشم گیری 

پیشرفته  است  کامپیوتری  دید  سیستم  یک  شده  است.  بهتر  عملکردش 
که از یک روند خودکار برای تشخیص و خودآموزی عیوب سطح  سرامیکی 
استفاده می کند و آن ها را به فناوری های بعدی در طول خط مرتبط می کند. 



63گزيدهدنيایسراميک1400/47

این دسته بندی تولید دقیق، سریع و مداوم برپایه ی داده های هدف را تضمین 
می کند وبه طور قابل مالحظه ای کمیت محصول غیراستاندارد آزادشده در 

بازار را کاهش می دهد یا حّتی حذف می کند.

چه عیوبی را Qualitron آشکار می کند؟
سه دوربین )2 عدد سیاه و سفید و یک  عدد رنگی( مجهز به فناوری های 
نورپردازی LED و جدیدترین نسل دید مادون قرمز از سطح خیلی  باالیی از 
دقت در تمرکز برعیوب کاشی برخوردار است. Qualitron می تواند روی هر 
خط تولید سرامیکی نصب  شود و قادر به آشکارسازی عیوب دکور )ته رنگ، 
استراکچر  نقص های  و  لکه ها(  یا  سوراخ  دیجیتال،  خطوط چاپ  یا  نوارها 
هرقطعه کاشی مانند اعمال ناقص  لعاب است. به  محض این که عیوب آشکار 
شوند،  Qualitron روند دسته بندی را به سرعت تکمیل می کند تا فرآیند 
تولید یکنواختی را حتی در خطوطی با سرعت عملیاتی تا 200 قطعه در دقیقه 

حفظ کند.

Creasync بدون  ریسک خطا با
شد  به  روزرسانی  اخیراً   Qualitron نرم افزار  اشاره شد،  قباًل  همان طورکه 
تا پتانسیل آن گسترش پیدا کند و بازه ی فعالیتی که  می تواند انجام دهد 
 Qualitron زیادشود. نرم افزار به روز رسانی شد، محصولی از نو آوری که کیفیت
را افزایش می دهد، اطمینان حاصل می کند که فعالیت های Creasync کاماًل 
یکپارچه هستند. Creasync  به Qualitron اجازه می دهد که با مقایسه ی 
مستقیم نمایش گرافیکی کاشی ایجاد شده توسط خود Qualitron با فایل 
می شود  استفاده  اسباب ها  یا  کاشی ها  دکوراسیون  برای  که  منبع  گرافیک 
بررسی کند که سطوح بی عیب باشند. Creasync  همچنین یک فناوری 
توسط  سازمانی  درون  به صورت  که  است   System Ceramics انحصاری 
گروه های مهندسی نرم افزار مستند شده و توسعه پیدا کرده است. یک راه حل 
بسیار مبتکرانه است و تمام ریسک خطاهای دسته بندی را حذف می کند. 
با تشکر از Creasync، مقایسه با فایل منبع دقت باال در آشکار سازی عیوب 
را تنظیم می کند که به طور صحیح تری رنگ را متعادل کرده و همه جزئیات 
گرافیکی را بررسی می کند. این ماشین قادر به پرداز مقدارش زیادی اطالعات 
است و بنابراین می  تواند یک محصول نهایی همیشه با کیفیت را تضمین کند. با 

Creasync دیگر الزم نیست که نمونه ها    ی طراحی گرافیکی با قطعات فیزیکی 

ساخته شوند، عملیاتی که به طور مداوم ریسک مقادیر نادرست تنظیمات 
را دارد و به چندین تنظیم و راه اندازی ماشین قبل از دست یابی به نتیجه ی 

مطلوب نیاز دارد. فرایند تولید به دالیل زیر کار آمد        تر است: 
- اپراتور مجبور نیست از قطعات فیزیکی برای آنالیز و تنظیم فرآیند کنترل 

کیفیت با Qualitron استفاده کند.
- Creasync باعث می شود Qualitron بتواند طراحی ها ی گرافیکی را 
تشخیص دهد و بررسی کند که آیا آنها درست هستند، حتی اگر کاشی ها در 

مکانی با چرخش °180 وارد ماشین شوند.
-  اگر کاشی ها با برش اسلب های بزرگ به سایزهای کوچکتر)سایزهای 
فرعی( تولید شوند، سیستم می-تواند به طور مستقل تعیین کند که بخش 

طراحی گرافیکی روی کاشی نشان داده شود.
- در مورد تعیین چند وجهی، حتی در حالت کاماًل تصادفی، ماشین قادر 

است که مکان صحیح طراحی را آشکار کند.
- استفاده از طراحی گرافیکی دیجیتال باعث می شود که فرآیند سریع و 

دقیق باشد.

Prime Ready یک فناوری 
یکپارچه  پرایم سیستم کنترل   (  Prime Ready فناوری  Qualitron یک 

طور  به  که  است(است  سرامیک  سیستم  شرکت  توسط  شده  طراحی 
 Qualitron ادغام می شود. از نرم افزار Industry 4.0 یکپارچه ای با نرم افزاری
می توان برای آرشیو، استخراج و مشاوره ی فوری داده های تولید استفاده کرد و 

بدین وسیله عملکرد و کیفیت نهایی محصول را بهبود بخشید.
داده ها یی که توسط Qualitron استخراج می شوند و در دسترس کاربر قرار 
می گیرند سطح باالیی از جزئیات را برای هر محصول فراهم می کند. برای 
هر محصول، سیستم نه تنها داده های مربوط به عیوب را، بلکه تصاویر سطح 
محصول را نیز پردازش می کند. این اطالعات برای ارزیابی های بعدی تولید 

بسیار مهم است. 
به عنوان مثال اهمیت داشتن یک تصویر کامل از اسلب در پایگاه داده پس از 

تولید را در نظر بگیرید.
×                 

اتوماسـیون و انتـهای خط



گزيدهدنيایسراميک1400/47 64

تمرکـز بر امنیـت 
در مدیـریت تولیـد سـرامیک

Focus on safety 
in ceramic product handling
Stefano Lugli, ACIMAC (Italy), Ernesto Cappelletti, Quadra (Italy)

Automated guided vehicles (AGVs) are being used in an increasingly wide range of applications, from logistics warehouses 
to manufacturing companies and ports. The functions of these vehicles are evolving rapidly and now include, for example, 
robotic arms capable of automatically picking up and depositing transported products.
One of the most important characteristics of automated guided vehicles is their ability to operate in spaces where people 
are present, so the safety aspects of these machines are paramount. Interactions between the vehicles and other machines 
or product storage locations also have significant implications in terms of safety.

از وسایل نقلیه با هدایت خودکار  )AGVs( در بازه ی وسیعی از کاربرد ها از 
انبار های لجستیک تا شرکت های سازنده و بندر ها استفاده می شود. وظایف 
این وسایل نقلیه به سرعت در حال تکامل هستند و اکنون برای مثال شامل 

بازوهایی قادر به برداشتن و گذاشتن خودکار محصوالت انتقالی هستند.
یکی از مهم ترین مشخصات وسایل نقلیه ی خودکار توانایی آن در عملیات 
در فضایی است که مردم حضور دارند، بنابراین از نظر ایمنی این ماشین ها 
برترین هستند. بر هم کنش های بین وسایل نقلیه و سایر ماشین ها یا مکان های 

ذخیره سازی محصول نیز داللت بر امنیت آن ها دارند.
که  دارند  نیاز  فنی  استاندارد های  به   AGVs کاربران  و  سازنده ها  بنابراین، 
راهنمایی برای طراحی وسایل نقلیه و سیستم های کنترل آن ها و همچنین 

چگونگی مدیریت بر هم کنش های آن ها با محیطی که باید در آن ها کار کنند و 
ماشین هایی که با آنها مواجه می شوند فراهم می کند.

دو استاندارد بین المللی راجع به این موضوع اخیراً منتشر شده اند:
 UNI EN ISO 3691-4:2020

»کامیون های صنعتی - ملزومات و اعتبارسنجی ایمنی - بخش 4: کامیون های 
صنعتی بدون راننده و سیستم های آنها« که ملزومات برای آماده سازی نواحی 

کاری و انتقال بار دارند.
UNI EN 1175:2020

امنیت در کامیون های صنعتی. ملزومات الکتریکی/ الکترونیکی که با سیستم های 
الکتریکی نصب شده روی کامیون های صنعتی شامل  AGVs سر و کار دارد.
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UNI EN ISO 3691-4:2020

مخصوصاً، یک استاندارد برای بخش سرامیک است که انتظار زیادی برای آن 
در نظر گزفته نشده است.

با یک ماشین سروکار دارد که به  طور خودکار برای کاال های حجیم و سنگین 
مانند جعبه های ذخیره کاشی طراحی شده و بنابراین ناگزیر مسائلی را از نظر 
امنیت اپراتور ایجاد می کند. این موضوع مخصوصاً بحرانی است چون انعطاف 
پذیری و سطح باالیی از اتوماسیون در یک خط تولید سرامیکی به این معناست 
که فضاهای کاری را نمی توان با موانع محیطی ثابت محصور کرد که منجر به 

حضور همزمان نزدیکی انسان ها و ماشین ها می شود.
فراهم  ایمنی  معیار های  برای  راهنمایی   EN ISO 3691-4:2020 استاندارد 
می کند که باید روی کامیون ها اعمال شوند تا آن ها را قادر به عملکرد ایمن کنند 

)فصل 4( که شامل دستگاه هایی برای آشکارسازی انسان ها در مسیرشان است.
این استاندارد توصیف دقیقی از قانون های زیر را از میان بقیه به دست می دهد:

برای  که   )ESPE( الکتریسیته  به  حساس  حفاظتی  تجهیزات  انطباق   -
آشکار سازی اشخاص نیز استفاده می شود؛

- جلوگیری از راه اندازی مجدد خودکار وسیله ی نقلیه؛
- حفاظت از اندام های پایینی در بر ابر تماس با وسیله ی نقلیه؛

- انطباق سیستم های ترمز؛
- کنترل سرعت؛

- جابجایی بار؛
- پایداری کامیون؛

- شناسایی سطوح عملکرد مربوط به وظایف ایمنی.
بخش اطالعات برای کاربر)فصل 6( اطالعات دقیقی راجع به سیگنال های 
هشدار و دستگاه ها و عالئم ایمنی)عالئم وهشدار های نوشته  شده( و همچنین 
راهنمایی گسترده ای در کتاب راهنما پیش نویسی دستورالعمل ها فراهم می کند.

شامل  کاری  نواحی  آماده سازی  ملزومات  استاندارد  از  کلیدی  بخش  یک 
عالئم و عالمت گذاری کف، حفاظت محیط، تجهیزات حساس برای حفاظت 
از دروازه های در دسترس کامیون وحداقل فضا برای انتقال افراد را تعریف 

می کند.
انتقال بار و  عملیات فراهم شده اند که  بسیار  همچنین اطالعاتی از نواحی 
بحرانی هستند چون این مراحل شامل برهم کنش فیزیکی بین کامیون و سایر 

ماشین ها یا مکان های ذخیره سازی محصول هستند.
با توجه به صنعت سرامیک ایتالیایی، شرکت          های تجاری و اتحادیه های تجاری 
درگذشته مرور  های بی     شماری روی امنیت AGVs و LGVs  )وسایل نقلیه  ی 
هدایت لیزری( انجام داده اند. یک نمونه سند منتشر شده در سال 2012 توسط 
 Emilia خدمات درمانی ناحیه ای ،Confindustria Ceramica و، Acimac

Romagna و اتحادیه های تجاری CGIL، و Femca CISL و UILTEC است.

روی  ویژه  تمرکز  با   AGVs طراحی  به  راجع  مفیدی  راهنمایی  سند  این 
و  می      کند  فراهم  پارکینگ  و  ماشین  نقلیه  وسیله  هماهنگی  کار،  محیط 
می   تواند به طور مؤثر     ی در رابطه با استاندارد        های بین     المللی جدید استفاده 
سیستم    های  از  مهم  مضموم  چندین  توضیح  شایستگی  سند  این  شود. 
 CE موجود در کارخانه های سرامیکی را دارد: برای مثال وقتی که مجموعه با
عالمت گذاری می شود به چگونگی مدیریت اصالحات سیستم؛ دوباره در رابطه 
با عالمت گذاری CE؛ چگونگی طراحی چیدمان جعبه      ها و نواحی پارکینگ    
واحد بارگیری)LU( و چگونگی اتصال ایمن سیستم کنترل با سایر ماشین   ها 
در چرخه تولید)ماشین های بارگیری/ تخلیه بار، دستگاه      های پالتایزر، خطوط 
دسته   بندی(؛ همچنین جزئیات فنی از نقاط ورودی به محیط     های محدود و 

کنترل شده فراهم می  کند.

×                  

اتوماسـیون و انتـهای خط
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saCmi

راه حل هایی که قابلیت تولید باال را با انعطاف پذیری در تولید بچ های کوچک 
با اندازه های مختلف ترکیب می کنند یک ملزومه ضروری بازار امروز هستند، 
نیازی که ساکمی با ابتکارات عمده در مدیریت انتهای خط از پرداخت 
تا دسته بندی با برآورده کرده است. این راه حل ها به طور وابسته با قواعد 
مدیریت واحد دیجیتال برای یک فرایند تولید سرامیک آماده برای مصرف و 

مدیریت ساخت سفارشی جریان های تولید توسعه یافته اند.
هدف این ابتکارات خط دسته بندی بهینه سازی مدیریت جریان برای سر 
 Ekosort با Sacmi و کار داشتن با مخلوط های بسیار متنوع تولید است
Dinamia از کنترل سریع تر و منعطف تر خطوط تولید اطمینان حاصل 

می  کند که به خاطر کنترل نرم افزاری حامل های جمع کننده/ تغذیه ی در 
حال حرکت هستند.

با تغییر اندازه محصول، ماشین به طور خودکار تعداد حامل ها را انتخاب 
می کند تا از برداشت ایمن و مؤثر محصول اطمینان حاصل کند )یک 
حامل برای اندازه های استاندارد تا cm  60×60 تا 4 حامل برای اسلب های 
بزرگتر(. ماشین تا حد زیادی طبق نیاز های مشتری قابل تنظیم است و در 
سرعت بیشینه با اندازه های متوسط  - کوچک )تا 130 قطعه بر دقیقه برای 
کاشی های 20×20 و 30×30( کار می کند در حالی که عملکرد فوق العاده ای 

را در تمام اندازه ها حفظ می کند.
امکان  راه حـل  این  توسـط  ارائه شـده  فرصـت های  مهم تـرین  از  یکی 

یکپارچه سازی کامل بخش اسکوارینگ، پولیش و سورت است تا مزایایی از 
نظر لجستیک بهینه، زمان کوتاه تر تولید و توسعه بازار به دست آیند.

ساکمی به عنوان یک شریک جهانی از پروژه تا محصول با مشتری ها کار 
می کند تا بهترین راه حل ها را برای نیاز های آنها توسط شبیه سازی های 
دیجیتال و سایر فناوری ها شناسایی کند. مدل های دوقلویی دیجیتالی 
کدهای  انواع  و  تعداد  طبق  پیکربندی  بهترین  دقیق  و  سریع  ارزیابی 
محصوالت و عملیات ساخت به کار گرفته شده توسط مشتری های جداگانه 
را ممکن کند. این همراه با ارتباط دو جانبه با سرپرست Sacmi HERE یک 
همتای مجازی معتبر از کارخانه می سازد که نه تنها در فاز طراحی مفید 
است  بلکه در میدان نیز کار می کند و اطالعات ارزشمندی از عملکرد، 
مانیتورینگ و کنترل OEE )کارایی کلی تجهیزات( و هزینه های کارکرده 
کل فراهم می کند. گستره ی راه حل های انتهای خط ساکمی شامل یک  
سری سیستم های پایین دستی مجتمع برای بسته بندی، ذخیره سازی، 
کنترل کیفیت و وظایف انبار داری را در بر می گیرد که از وسایل نقلیه ی 

هدایت لیزری و جمع کننده های روباتیک استفاده می کنند. 
این گستره نیاز های کارخانه های مدرن سرامیک را مواجهه با کاهش مداوم 
اندازه ی بسته های تولیدی، افزایش چشمگیر تعداد کدهای محصول و به 
طور کلی نیاز به مدیریت پویای پردازش های باال دستی و پایین دستی را 

برآورده می کند.

تــازه ترین فنــاوری ها
اتوماسـیون و انتـهای خط
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جدید  خط  دو   Cosmec شرکت 
خشک کن در کنار شش خط فعلی 
 Cerámica Rosario برای شرکت
راه اندازی خواهد کرد تا بدین ترتیب، 
ظرفیت تولید روزانه آجرهای توخالی 

این شرکت به 1030 تن برسد.
شرکت Cerámica Rosario، واقع 
اخیراً  آرژانتین،  سانتافه  استان  در 
بـه  پیشرفت های  فنـی  راهکارهای 
منظور توسعه بخش خشک  کردن 
این  به  و  است  داده  سفارش  خود 
منظور، سراغ تأمین کننده با سابقه 
که   Cosmec شرکت  یعنی  خود 
مهارت و توانایی فنی مورد نیاز برای 
بهبود عملکرد سیستم های گرمایی 
پیچیده را در اختیار دارد، رفته است. 
روزانه  تولید  آمار  به  رسیدن  برای 
شرکت  توخالی،  آجر  تن   1030
Cosmec دو خط جدید خشک کن 

در کنار شش خط فعلی راه اندازی 
خواهد کرد. 

تونل های خشک کن به دستگاه های 
داخلی و متحرک تهویه مخروطی با 
دیفیوزر دو تایی مخروطی شکل از 
جنس فوالد گالوانیزه و یک پنجره 
توزیع هوای هم ارتفاع با بار درون 
خشک کن، مجهز خواهند شد. این 
بـه  کردن  خشک  امکان  سیستم، 
صورت یکنواخت و سریع را فراهم 
کرده و در نتیجه از ایجاد تنش های 
درونی ناشی از سرعت مختلف خشک 
محصول  مختلف  نواحی  در  شدن 
جلوگیری می نماید که این امر منجر 
و  تولیـد  ضایعات  مقدار  کاهش  به 
همچنیـن تأمیـن استـانداردهــای 

کیفیت محصول می گردد.
 Cosmec این پروژه توسعه توسط

شامل حذف دیـوارهای میان قاب از 
دیواره پایینی خشک کن، جابجایی 
دیفیوزر مخروطی تک جهته مربوط 
به خط آخر خشک کن و اضافه کردن 
دستگاه های دوجهته بین ستون های 
محافظ می باشد. جریان هوای داغ 
توسـط فـن سـانتریفیوژها تأمیـن 
می گردد، در حالی که تصفیه هوای 
داخلی توسط فن هایی انجام می شود 
که رطوبت هوا را گرفته و سپس آن را 
با هوای محیط ترکیب کرده و توسط 
مشعل های کمکی گرم می کنند و در 
نهایت این هوا را از قسمت ورودی 

تونل وارد می کنند.
هوای مرطوب توسط فن های محوری 
نصب شده بر سقف تونل ها و از جهت 

خالف ورودی خارج می شود.
به  منظـور تسریع حرکت واگـن ها 
در داخل خشک کن، تصمیم گرفته 
شد تا تغییراتی در حامل انتقال در 
داخل تونل اعمال گردیده و ظرفیت 
بـه دو واگـن  از یک واگـن  حمل 
افزایش یابد، به این صـورت کـه از 
یک میز کمکی و فاقد موتور محرک 
در کنار میز اصلی حمل بار استفاده 
گردد که این میز خـود را می توانـد 
از میز اصلی جـدا کرده و بـه سمت 
محل پـر یا خالی کردن بـار حرکت 
نماید. دو خط خشک کن هم اکنون 
در حال مونتاژ بـوده و در محـدوده 
ماه ژوئن 2021 راه اندازی خواهند 

شد.

  Cerámica Rosario شرکت
بخـش مربـوط به خشـک کن 

خـود را توسـعه می دهـد

 Industrias با وجود فراگیری کرونا
نقش آفرینان  از  یکی  که   Chrino

کشـور  در  آجـر  در صنعت  اصـلی 
آرژانتین است با به کارگیری منابعی 
که در اختیار دارد مقاومت و سازگاری 

زیادی از خود نشان داده است.
 2020 سال  اوایل  در  شرکت  این 
بازار،  و مشکالت  تعطیلی  دلیل  به 
را  خود  فعالیت های  تا  شد  مجبور 
تعلیق کند، با این وجود با افزایش 
مجددا  میالدی  می  ماه  در  تقاضا 
ظرفیت  با حداکثر  تولید  به  شروع 

با  تا  گرفت  تصمیم  و  کرد  ممکن 
انجام سرمایه گذاری در فناوری های 
جدید، سطح تولید خود را تا 30 % 
افزایـش دهـد. سـرمایه گذاری 1.6 
میلیون یورویی این شرکت را قادر 
خواهد ساخت تا از ماه ژوئن ظرفیت 
  Mendoza تولید ماهیانه در کارخانه
افزایش  تن/ماه  میزان 7000  به  را 
داده تا در نهایت به 23500 تن/ماه 

برسد.
Luis Chirino مدیر اجرایی کارخانه 

توضیح می دهد: »افزایش تقاضا در 
سال 2021 نیز ادامه خواهد داشت. 
زیرا مصرف کنندگان آرژانتینی در این 

ترجیح می دهند  نامشخص  شرایط 
خانه  در  دیگری  هر جای  به جای 

خودشان سرمایه گذاری کنند.«
در سال 2021،  این شرکت  هدف 
تبدیل محصوالت خود به مقرون به 
محصوالت  مؤثرترین  و  صرفه ترین 
بازار است تا  ساختمانی موجود در 
ساخت  گسترش  در  طریق  این  از 
در  مهمی  موضوع  که  سبز  ساز   و 
برنامه ریزی های آینده در این کشور 
است، مشارکت داشته باشد. آخرین 
حیطه  در  شرکت  این  محصوالت 
دارند.  قرار  پایدار  ساز  و  ساخت  
محرک های  نتیجه  در  که  حوزه ای 

دولتی رشد سریعی دارد. دیوارهای 
آجری Doble Muro مثال خوبی در 
این رابطه است. این آجرها با طراحی 
برابر  در  مناسبی  عایق  خود  ویژه 
گرما و  سرما بوده و به صرفه جویی 
60 درصدی در مصرف انرژی منجر 

می شوند.

ســـبـز ســـرمایه گـذاری 
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خط  دو  هر  در  سرمایه  گذاری  این 
)آجرهای سفالی توخالی و سفال های 
بام( کارخانه Filial بوده و این خطوط 
تحت بازنگری اساسی قرار  می گیرند.

نتایج برجسته  ای که در سال 2019، 
پس از تهیه یک خط تنظیمات کاشی 
دوبل با ماشین بارگیری کوره رباتیک 
 CerâmicaBarrobello بــرای 
آن  بر  را  کارخانه  این  شد،  حاصل 
داشت تا روند اتوماسیون کارخانه های 
 Cosmec خود با استفاده از فناوری
را ادامه  دهد. در این سرمایه گذاری 
که شامل هر دو خط آجرهای توخالی 
خطوط  است،  سقفی  کاشی های  و 

تولید مجددا سامان دهی می  شوند.

کارخانه کاشی سقفی که در حال حاضر 
برای  الزم  تجهیزات  هرگونه  فاقد 
 بارگذاری محصوالت روی واگن های
 کوره است، توسط سه خط مستقل

اتصال  و  شکل دهی  آماده  سازی، 
اتصال  خط  یک  همراه  به  بسته ها 
دارای برنامه ریزی برای بسته بندی 
روی  رباتیک  بارگـذاری  و  الیـه ای 
واگن های کوره و همچنین مجموعه ای 
از ماشین آالت جهت اتوماسیون جا 
به   جایی واگن ها در دو کوره موجود، 
تجهیـز خواهـد  شـد. پس از اتمـام 
خط  هر  تولید  ظرفیت  پروژه،  این 
آماده سازی بسته  بندی برابر با 2500 

کاشی در ساعت خواهد بود.
به این طریق دوازده اپراتور/ شیفت به 
سه اپراتور/ شیفت کاهش داده شده 
و در نتیجه هزینه مربوط به پرسنل 
بارگیری و بسیاری از ضایعات کاهش 

پیدا خواهند  کرد.
خط تولید آجرهای توخالی برخالف 
خط کاشی سقفی از قبل به برخی 
سیستم های خودکار مجهز شده  است. 
با این وجود به  نظر  می  رسد که این 
الزم  انعطاف پذیری  فاقد  تجهیزات 
برای برآورده کردن نیازهای بازار امروز 
قصد   Cosmec در  نتیجه  باشند، 
 دارد تا تجهیزات مربوطه را اصالح و 

تکمیل کند. 
با اضافه  کردن دو واحد رباتیک جدید 
نهایی  کیفیت   و  محصوالت  دامنه 
افزایش  یافته، بسته بندی بهبود پیدا  
کرده و ضایعات کاهش پیدا می کنند. 
این تجهیزات  قرار است پاییز امسال 
اوایل سال 2021  از  نصب شوند و 
آغاز به کار خط تولید کامل تضمین 

خواهد  شد.

  CerâmicaBarrobello

در  را  بیشـتری  اتوماســیون 
Cosmec به کارخواهد گرفت 

انتقال  با   Projecta Engineering

به  کاشی  صنعت  در  خود  تجارب 
بخش آجر و سفال، تزئینات آجر و 

سفال های بام را متحول می کند.
بـه  سـاله   20 طوالنی  دوره  طی 
کارگیری چاپگرهای جوهرافشان تک 
عبوری برای اجرای تزئینات سرامیکی 
که معموال از آن ها با عنوان چاپگرهای 
دیجیتال یـاد می شـود، شرکت های 
تولیدکننـده سـرامیک کف و کاشی 

دیواری نحوه سازماندهی و مدیریت 
اجرای تزئینات فرایند تولید خود را 
تغییر داده اند. با در نظر گرفتن این 
پیشینه، تجربه تغییرات این چنینی 
در اجرای تزئینات محصوالت سفالی 
مانند آجر و سفال های بام نیز عجیب 

نخواهد بود.
جدیـد  رونـد  این  در  اصلی  هدف 
)دیجیتـال سـازی(، تولیــد مجـدد 
سطوحی با سبک قدیمی، برای ایجاد 
ارزش افزوده در کاشـی های سقفی 
و آجـر است. این سطوح معموال از 
آجـرهای قدیمی، چـوب یـا سنگ 

ساخته می شدند.
رعایت نکات زیر در این محصوالت، 
که گاها به صورت لعابدار هم موجود 
بـر خالف  است:  ضـروری  هستند، 
کاشی های سرامیکی این کاشی های 
نیستند و  سقفی و آجـرها مسطح 
امکان گسترش سـطوحی که بایـد 
تزئین شوند در محورهای سه بعدی 

نیز وجود دارد.
شرایط تولید این محصوالت با انواع 

کفی و دیواری بسیار متفاوت است.
به  مربوط  طراحی های  و  پارامترها 
ایـن محصـوالت بسـیار متفاوت از 

کاشی های سرامیکی هستند.
چاپ روی سطوح متعامد

معموال تنها یکی از سطوح آجر پس 
از نصب آن روی دیوار معلوم است. با 
این وجود گوشه هایی در دیوار وجود 
دارند که در آن ها دو سطح متعامد 
آجر دیده می شوند. این موضوع چاپ 
روی حداقل دو سطح متعامد را الزامی 

می کند.
بــرای   Projecta Engineering

 TOP برآورده کردن این نیاز راه حل
EDGES & را ارائه داده است که در 

آن دو ماژول یکی پس از دیگری نصب 

تحـوالت دیجیتال در سـاخت
آجــر
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اول  ماژول  حالت  این  در  می شوند: 
چاپ سطح افقی و ماژول دوم چاپ 
روی یک یا هر دو سطح عمود را انجام 
می دهد. با این کار در نهایت آجر دو و 
یا سه سطح تزئین شده خواهد داشت.

نتیجه   TOP & EDGES چاپگر 
قبلی  چاپگـر  مـدل  دو  ارتقـای 
EvoHybrid و EvoMoving است. 

چاپگر اول عمل چاپ روی سطوح 
چند  یا  یک  و  داده  انجام  را  افقی 
هـد چاپی در پرینتـر دوم قابلیت 
جا به جایی بین صفر تا نود درجه 
دارند.  را  سطح  مختلف  جهات  در 
معموال از چاپگر EvoMoving برای 
تزئینات )قطعات خاص سرامیکی( 
پله ها  نوارها،  پایه،  مانند صفحات 
و یا نمای تهویه دار و نصب خشک 
اسـتفاده   )fassadenklinker( یـا 

می شد.
در پرینتر TOP & EDGES دو ماژول 
طوری هماهنگ شده اند تا تصویری 
که توسط ماژول باالیی )Top(، روی 
قابلیت  می شود،  چاپ  افقی  سطح 
امتداد طبیعی در جهات عمود برهم 
آجـر و کاشی سقفی توسط ماژول 

گوشه )Edges( را داشته باشد.
شرایط تولید

در کارخانه های تولید آجر و کاشی 
سقفی برخالف کارخانه های تولید 
کاشی و سرامیک، از قبل برنامه ای 
نداشته  وجود  قطعات  تزئین  برای 
برای  فضایی  ندرت  به  نتیجه  در  و 
نصب چاپگر وجود دارد. عالوه بر این 
تنها فضای موجود  برخی موارد  در 
بالفاصله بعد از اکسترودر و قبل از 
مرحله برش قرار دارد و فرایند چاپ 
باید بر روی سطوح پیوسته  چاپگر 

انجام شود.
 Projecta Engineering چاپگرهای
ابعاد کوچکی دارند و به راحتی در 
نصب  کوچک  و  محدود  فضاهای 
می شوند. تصویر چاپی طوری تنظیم 
می شود که امکان ایجاد یک جریان 
پیوسته چاپی با طرح گرافیکی مداوم 
تزئین  برای  را  قطع شدگی  بدون  و 
محصول اکسترود شده قبل از برش 

ایجاد کند.
سقفی  کاشی های  از  مختلفی  انواع 
این کاشی ها  اما همـه  دارد  وجـود 
هستنـد:  تـزئینی  سطح  دو  دارای 

سطح باالیی کاشی سقفی که ممکن 
رویه  سطح  یا  شکل  منحنی  است 
مشاهده  قابل  نازک  سطح  و  باشد 
 Projecta که  راه حلی  روبرویی. 
Engineering برای این محصوالت 

درازمدت  تجربه  نتیجه  کرده،  ارائه 
این شرکت در حوزه محصوالت کفی 
و دیوارهای سرامیکی است. در چاپگر 
EvoMoving هر نوار جوهر می تواند 

به صورت جداگانه به هد چاپی ثابتی 
مجهزشده و در وضعیت افقی درحالی 
که به هد چاپی چرخشی اختراعی 
به  مربوط  تزئینات  است  متصل 
قسمت باالیی و قسمت جلویی را اجرا 
کند. این روش برای اجرای تزئینات 
کاشی های سقفی بسیار مناسب است.

چاپ
به دنبال استفاده از جوهرهای رنگی، 
کـه  دیگری  جوهـرهای  از  استفاده 
باعث ایجاد افکت بافت یا انواع متریال 
می شوند به تولید محصوالتی انجامیده 
که به جای داشتن سطح براق/مات 
شباهت زیادی به پتینه هایی دارند که 
معموال در آجرها و کاشی ها با گذشت 

زمان و یا پخت ایجاد می شوند.

همچنین با استفاده از چاپگر خشک 
دستـگاه  یـک  کــه   EvoDryFix

اختـراعی دیجیتـال توستط بخش 
 Projecta Engineering مهندسی
است، امکان اعمال دیجیتال گریت 
های  کاشی  باالیی  سطح  روی  بر 
سقفی وجود دارد.  از این دستگاه در 
سرامیکی  سطوح  تزئینات  اجرای 
بسیار استفاده می شود. این چاپگر با 
افزودن مشخصات مربوط به آجرهای 
که  سقفی  کاشی های  و  دست ساز 
توسط شن و ماسه پوشیده شده اند 
باعث زیباتر شدن محصوالت می شود.

کارخانه خودکار
پیشرفت فرایندهای صنعتی در گرو 
اتوماسیون زنجیره تولید و اطمینان 
از جریان خودکار اطالعات مدیریت 
فرایند است. در بسیاری از کشورها 
بام  و سفال  آجر  تولید  کارخانجات 
مجهز  خودکار  فرایند  مدیریت  به 
با این وجـود چاپگـرهای  شده انـد. 
قابلیت   Projecta Engineering

ادغام در چرخه تولید خودکار را داشته 
و نرم افزار مدیریت قادر به ارتباط با 

فرایندهای Industry 4.0 است.

world news
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Industrias Chirino gets back into gear 
with green investments

اشاره:
برخی از شرکت ها جدا از همه گیری به رشد خود ادامه داده اند یک نمونه 
Industrias Chirino  به یک شرکت آرژانتینی با تأسیس در سال 1981 

به عنوان تولید کننده ی بتن پیش تنیده است که از سال 2000 شاخه ی 
تولید آجر را به تجارت مرکزی اصلی خود افزوده است. یک واحد تولید 
مدرن واقع در Mendoza با 80 نفر پرسنل، یک استعداد قوی در نوآوری 

و از همه مهم تر یک بینش محیطی زیرکانه دارد، ناحیه ای که در آن 
انتظارات زیادی برای آینده وجود دارد.

در آخرین تولیدات جدید خود هدف آنها ساخت و ساز پایدار است، بخشی 
با رشد سریع که به شدت مورد تشویق و استقبال دولت قرار می گیرد.

است.  تولیدی خود کرده  واحد  به  زیادی  توجه  این شرکت همچنین 
لوییس چیرینو  مدیر اجرایی Industrias Chirino  توضیح داد: »ما سنت 

 Industrias Chirino
با سرمایه گذاری های سـبز باز می گردد

Some companies have continued to grow despite the pandemic. One example is Industrias Chirino, an Argentine company 
founded in 1981 as a producer of pre-stressed concrete which branched into its current core business of brick production in 
2000. It has a modern production plant located in Mendoza, 80 employees, a strong spirit of innovation and above all a keen 
environment awareness, an area in which it has great expectations for the future. 
Its latest new products are aimed at the sector of sustainable building, a fast-growing segment that is receiving a boost from 
government incentives. 

by Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

Handling with robots
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Luis Chirino

دیرینه ای از آگاهی محیطی داریم  و در سال 2013 با استفاده از فناوری 
ایتالیایی )اتوماسیون و کوره های آخرین مدل( ایده های خود را به مرحله 
اجرا گذاشتیم که باعث تولید سه برابر و کاهش مصرف انرژی تا % 50 شده 

است«
این کمپانی به دلیل قرنطینه در اوایل سال 2020 مجبور شده که عملیات 
را به حالت تعلیق دربیاورد، اّما در ماه می با افزایش ناگهانی تقاضا برای 
نتیجه  از سرگرفت در  با ظرفیت کامل  را  تولید خود  مواد ساختمانی 
تصمیم گرفت که در فناوری جدیدی سرمایه گذاری کند و ظرفیت تولید 

خود را به میزان % 30 افزایش دهد.
عنوان  به  خود  محصوالت  انداختن  جا   2021 سال  در  شرکت  هدف 
راه حل های ساختمانی کم هزینه و سازگار با محیط در بازار است و بدین 
مشارکت  کشور  سراسر  در  سبز  ساختمان سازی  گسترش  در  وسیله 

می کند.

BWR: سال 2020 سال سختی برای کل صنعت ساخت بود. شما به این اضطرار 

چگونه پاسخ دادید و چه تغییرات عملیاتی انجام دادید؟
LUIS CHIRINO: بیایید بگوییم که سال دشواری بود که به ما آموخت جور 

دیگری فکر کنیم. در طول پنج ماه توقف ما راه حل ها و نقشه های عملیاتی 
جایگزینی را مورد بحث قرار دادیم.

با از سرگیری عملیات ما پروتکل های سالمتی سختگیرانه و طرح چرخش 

کارکنان را پیاده کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که همیشه جایگزین هایی 
برای بحرانی ترین مکان های خط تولید داریم. این معیارها نه تنها موفقیت آمیز 
بودند بلکه یک پیش بینی از یک روش کاری جدید، مؤثرتر و پربازده تر به دست 

داد که ما برنامه ریزی کردیم که در آینده از آن استفاده کنیم.
این برنامه بر گروه اداری و تجاری ما نیز اعمال می شود که بخشی حضوری و 

بخشی از خانه به صورت نوبتی کار می کنند.

BWR: همه گیری چطور بر تجارت شما اثر گذاشت؟

L. CHIRINO: ممکن است متناقض باشد، از اواسط ماه می 2020 ما سهم 

خود را از بازار خانگی افزایش دادیم و با تمام ظرفیت خود شروع به تولید 
کردیم. در این زمان های نامطمئن مصرف کننده های آرژانتینی سرمایه گذاری 
را در خانه های خود به عنوان امن ترین مکان برای تجارت خود می بینند که به 

این دلیل است که تقاضا برای مواد ساختمانی به شدت افزایش یافته است.
این روند باعث افزایش ناگهانی تقاضا برای محصوالت ما شده است. با در 
نظر گرفتن این مسئله که یک متر مربع از آجر مشبک تحمل کننده ی بار 
% 30 ارزان تر از آجر توپر است و باعث می شود که محصوالت ما ارزان ترین 
شامل  مشبک  آجرهای  بیشتر  مزایای  باشند.  بازار  در  ساختمانی  راه حل 
زمان های کوتاه تر نصب )کاهش به نصف( و % 35 صرفه جویی در انرژی برای 
مصرف کننده ی نهایی است. این ما را به جایی ارتقا داد که برای عرضه ی 

Doble Muro و سرمایه گذاری در فناوری جدید خطر کنیم.

مصـاحبـــه

Handling line Dried product car
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Loadbearing block Doble Muro 18 -DM18 

BWR: می توانید به ما راجع به فناوری که برای نصب انتخاب کرده اید بگویید؟

ارتقای فرآیند خشک کردن است که در حال حاضر  L. CHIRINO: یک 

تنگنای خط تولید ماست و افزودن یک تونل خشک کن جدید را )با آوردن 4 
تونل( دربرمی گیرد. ما همچنین برنامه داریم که اتوماسیون های ویژه ای برای 

بهینه سازی زمان های تخلیه ی بار ماده ی خشک انجام دهیم.
1.5 میلیون یورو سرمایه گذاری به ما این امکان را می دهد که تولید در واحد 
انگلیسی را تا ژوئن 2021 تا % 30 افزایش دهیم که به23500 تن در ماه 
می رسد. به این دستاورد خیلی افتخار می کنیم که پیشرفت چشمگیری که ما 
به وجود آورده ایم را نشان می دهد. ما 3000 تن در ماه در دوره زمانی -2500

2000، سپس 5000 تن در ماه بین 2006 و 2013 و 16500 تن در ماه بین 
سال های 2013 و 2020 تولید کردیم.

BWR: یک افزایش 7000 تن در ماه. اما آیا رشد تقاضا در 2021 ادامه خواهد 

داشت؟

L. CHIRINO: دورنما برای سال جاری مطلوب است. هزینه دالری در هر 

یافته است که سرمایه گذاران کوچک  به طور چشمگیری کاهش  مترمربع 
و بزرگ را تشویق به از سرگیری پروژه های ساختمانی می کند که در طول 
قرنطینه معلق شده بودند. تقاضا برای آجر در آرژانتین اکنون از ظرفیت تولید 
تجاوز پیدا کرده و ما باور داریم که این روند حداقل تا اواسط سال ادامه داشته 

باشد.
آینده برای تمام 17 تولیدکننده ی آجر در کشور امیدوار کننده به نظر می رسد 
که روی هم رفته % 95 از تقاضا را تأمین می کنند و توسط اتحادیه ی تجارت های 

CICER حمایت می شوند.

BWR: شما چیزی از محصوالت خود را صادر می کنید؟

L. CHIRINO: نه ما تماماً روی بازار داخلی متمرکز هستیم. % 50 از فروش 

ما به طور یکسان بین Mendoza و San Juan تقسیم می شوند، در حالی که 
50% دیگر به طور فزاینده ای با افزایش ناگهانی اخیر در تقاضا در سراسر کشور 

4-exit Doble Muro die 2-exit die for ceiling block
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 La Rioja و San Luis، Cordoba پخش می شود. در نتیجه بازارهای سنتی
جنوبی  آرژانتین  و   Chaco، Corrientes، Buenos Aires استان های  به 

گسترش پیدا کرده اند.

BWR: عرضه ی اخیر Muro Doble یکی از پروژه های سبز شماست اما 

شما بینش خیلی وسیع تری از پایداری دارید.
L. CHIRINO: درست است. هدف ما این است که یکی از تولیدکننده های % 

100 پایدار در دنیا شویم.
بخش ساختمان نباید دیگر فقط به عنوان فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شود، 
بلکه باید بینشی از سالمت اجتماعی و مراقبت از محیط را نیز در بر بگیرد 
ما باور داریم این باید در هر دو محصول و واحد تولیدی منعکس شود که ما 
برای صرفه جویی در آب و انرژی، بازیابی گرمای ایجاد شده در فرآیند پخت و 
غیره انتخاب کرده ایم. ماده ی اولیه ی ما از رسوبات رودخانه نشات می گیرد و از 
عملیات پاکسازی مسیل به دست می آید، بنابراین کاماًل طبیعی است. ما کاماًل 
گستره ی محصوالت خود را بازسازی کرده ایم و آجرهای حرارتی خیلی سبکی 
عرضه می کنیم که قادر هستند مصرف انرژی را در خانه به حداقل برسانند، در 

حالی که به طور چشمگیری اثر کربن را کاهش می دهد.
یک نمونه راه اندازی خط جدید Muro Doble با ابعاد cmو  33×18×18 است. 
یک آجر دیواری با طراحی ویژه است که حفاظت دو برابر علیه گرما و سرما 

فراهم می کند و صرفه جویی در مصرف انرژی تا 60% را ممکن می کند.
عمودی  شیارهای  با   18×19×23 cmو  دیواری  آجر  دیگر  مشابه  نمونه 
کیفیت های حرارتی مشابه و عملکرد ضد زلزله  ارائه می دهد. هر دو به یک 
عایق حرارتی زیر kw/m2kو 0.95 به ترتیب با وزن های kgو  6.5 و kgو  7.3 دست 
یافته اند. و این باعث می شود که آنها سبک ترین و مؤثرترین آجرها در برابر گرما 

در بازار آرژانتین باشند.
یک جنبه مهم دیگر این حقیقت است که آجرهای رسی مشبک % 100 قابل 
بازیافت هستند. به محض اینکه خرد شوند، می توانند به محصوالت جانبی 

تبدیل شوند که برای مقاصد دکوراتیو در پیاده روهای پارک ها و مناطق عمومی 
استفاده شوند، در حالی که غبار آجر می تواند دوباره وارد منابع مواد اولیه شود و 
در تولید محصوالت جدیدی به عنوان بخشی از حلقه ی بسته ی تولید مشارکت 

کند.
آجرهای ما حاوی % 10 ماده ی بازیافتی هستند و ما برنامه داریم که این درصد 

را در آینده افزایش دهیم.

BWR: بازده انرژی و ماندگاری در صنعت ساختمان آرژانتین چقدر اهمیت 

دارند؟
L. CHIRINO: دولت آرژانتین با ارائه مزایای قابل توجهی )مانند فضای ساخت 

بیشتر( به پروژه هایی که قصد دارند از مواد سازگار با محیط زیست استفاده 
کنند، ساختمان سازی با دوام را رواج می دهد گواهی هایی نیز دارند معرفی 
می شوند تا واحدهای مسکونی عایق حرارتی تمیز داده شوند و صاحبان بتوانند 

مزایای مالیاتی داشته باشند.

BWR: کمپانی خود را چگونه توصیف می کنید؟

L. CHIRINO: یک کمپانی که راه حل های پیشرفته ای برای ساخت با دوام 

ارائه می دهد. آنچه ما واقعاً می خواهیم این است که نشان دهیم که آجر رسی 
عملکرد  فنی،  مشخصات  تکامل  نظر  از  ساختمانی  محصول  بهترین  هنوز 
و طراحی است. شرکت ما متعهد به تحقیق است، بنابراین ما راه حل های 
مبتکرانه ای ارائه می دهیم و فرهنگ دوستی با محیط زیست را رواج می دهیم. 

این مطمئناً بزرگترین قدرت ماست. 
صنعت ساختمان در آرژانتین در جهتی مشابه با اتحادیه ی اروپا پیش می رود 
و به دنبال مواد پیشرفته تر به ویژه از نظر عایق حرارتی می گردد. در کنار 
محصوالت مان، ما خدمات اختصاصی به مشتری ارائه می دهیم که مستقیماً 
بر نیازها متمرکز است اما با پیشنهاد مناسب ترین و مؤثرترین راه حل نیز 

پشتیبانی می کند.

2-exit die performing extrusion Extruder die for 330x180 mm loadbearing block with 2 exits

مصـاحبـــه
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BWR: وضعیت کنونی کارخانه های شما از نظر اتوماسیون، کیفیت و نوآوری 

چیست؟
ایتالیایی استفاده می کنیم که به  L. CHIRINO: ما از فناوری پیشرفته ی 

روزرسانی آن را ادامه می دهیم، همان طور که تأمین کننده هایمان نسخه های 
جدیدی را توسعه می دهند. صنعت آجر و کاشی در مسیرهای جدیدی گام 
برمی دارد و تنها کمپانی هایی جایگاهی خواهند داشت که بتوانند با آخرین 

مرزهای فناوری قدم بردارند.
این جایی است که ما کوشش های خود را متمرکز می کنیم. شرکت ها در حال 
تغییرات رادیکالی از نظر هر دو ساختار داخلی و روش شناسی هستند. ما 
سیستم هایی با روش Industry 4.0 می گنجانیم که مدیریت تمام فعالیت های 
عملیاتی در یک الگوی هماهنگ از مواد اولیه تا بازاریابی را مدیریت کنیم. 
ما نرم افزاری را برای تسهیل ارتباط بین دپارتمان های مختلف مان )تولید، 
مدیریت و فروش( پیاده کرده ایم که اطالعات را به طور بی وقفه در دسترس 
همه قرار می دهد تا مدیریت مؤثرتر تجارت را ممکن کند. یک پروژه ی مهم 
دیگر توسعه یک بازار برای فروش آنالین محصوالت مان است که فرآیند خرید 

را آسان کند و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهد.

BWR: انتخاب شرکای فناوری برای موفقیت یک پروژه فناوری بسیار اهمیت 

دارد. تأمین کننده های شما چه کسانی هستند؟

Omega،و Tecnofiliere،و  شـامل  مـا  تأمین کننـده های   :L. CHIRINO

Marcheluzzo و Badeshi هستند. یکپارچگی تخصصی بین این شرکت ها 

هماهنگی ها و نتایج فوق العاده ای به دست داده است. در سال 2013، حدود 
یک هفته پس از استارت آپ کوره و خط جدید آنها داشتند مقادیر مورد تقاضا 
را در ظرفیت کامل تولید می کردند، با کیفیتی که از انتظارات گروه فنی ما 
فراتر بود. مثاًل برای فناوری اکستروژن بنده از Tecnofiliere تشکر می کنم که 
با تعهد و به طور حرفه ای ما را پشتیبانی کرده اند و به طور ماهرانه ای فناوری 
خود را با مواد اولیه و تجهیزات ما تطبیق داده اند. مایل هستیم از پائولو پدریلی  
تشکر کنم که در سراسر توسعه ما با توصیه و پیشنهاداتش راجع به تمام جوانب 

و فرآیند تولید به ما کمک کرد.

BWR: راجع به موقعیت اقتصادی کنونی نگران نیستید؟

و  داریم  قرار  خوبی  خیلی  موقعیت  در  حاضر  حال  در  ما   :L. CHIRINO

برتری های رقابتی قوی به ما اعتماد به نفس و خوش بینی می دهند. ما مطمئن 
هستیم که مردم زندگی در خانه های بادوام، منسجم وامن را انتخاب خواهند 
کرد، چیزی که از همه بهتر با استفاده از آجرهای رسی با توجه به سطوح 
عملکرد قابل توجه آنها از نظر زندگی راحت، عایق کاری حرارتی و سالمت به 

دست می آیند.
×                 

Robot

مصـاحبـــه
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Europe’s largest and most efficient brick 
factory in Desford

ظهور بیماری COVID-19 در ماه های اولیه سال 2020 آنچنان نتوانست 
انگلستان  از بزرگترین تولیدکننده های آجر  Forterra، یکی  نقشه های 

انگلیسی که در سال 2019 یک  این غول  و  را متوقف کند 
سرمایه گذاری 95 میلیون پوندی )تقریباً 114 میلیون یورو( 
صرف یک واحد ساخت بزرگ در Desford کرده بود، باز هم 
اولویت باالیی به پروژه داده است و بر ساخت و ساز فشار آورده 
است که تعیین شده اولین آجرهای خط تولید جدید در سال 

 Desford در  کارخانه جدید  آیند.  به دست   2022
کارآمدترین  و  بزرگ ترین   Leicestrshire نام  به 
کارخانه آجر خواهد بود، نمونه ای از کارایی و دوام که 
از فرآیندهای پیشرفته ای برای به حداقل رساندن تاثیر 

هر دو کارخانه و محصوالت خود بر محیط استفاده می کند. در قلب بازدهی 
کارخانه دوکوره ی جدید با استفاده از فناوری پیشرفته برای کاهش مصرف 

انرژی و نشر CO2 خواهد بود. برای اطمینان از این که هیچ اختالفی در تولید 
آجر وجود ندارد، متعلقات جدیدی در کنار کارخانه ی کنونی در حال ساخت 
هستند که تا وقتی واحد جدید به طور کامل راه اندازی و اجرا 
شود کار خواهند کرد. Forterra در حال حاضر 85 میلیون آجر 
در سال تولید می کند، اما مقرر شده که وقتی خط جدید تولید را 
شروع کند این مقدار دو برابر شده و به 180 میلیون برسد. این 
مقدار آجر برای ساخت 24000 واحد مسکونی میانگین خانوار 
کافی است. این ظرفیت گروه را به میزان % 16 افزایش 
خواهد داد و به مقدار کل 700 میلیون آجر در سال 

خواهد رساند.
برای این پروژه ی بزرگ این شرکت فهرست شده در 
سازمان بورس لندن Badeschi را به عنوان تنها تأمین کننده ی کنتراتی 
شرکت خواهد بود. حوزه ی این فراهم سازی تمام مراحل فرایند تولید از 

بزرگتـرین و کارآمـدترین 
Desford کارخانـه آجـر اروپـا در

The emergence of Covid-19 in the early months of 2020 did little to stop the plans of Forterra, one of the UK’s largest brick 
producers. The British giant, which in 2019 launched a £95 million (almost €114 million) investment in a large manufacturing 
plant in Desford, has continued to give top priority to the project and has pressed on with construction work, determined to 
get the first bricks rolling off the new production line in 2022. 

Milena Bernardi (m.bernardi@tiledizioni.it)

Bedeschi - Complete plant in Revda Bedeschi - Extruder 
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آماده سازی رس تا اکستروژن، خشک کردن، پخت، انتقال، اتوماسیون و 
بسته بندی نهایی را پوشش خواهد داد. مکان جدید آجرهای نمای استاندارد 
بریتانیایی را در بازه ی وسیعی از رنگ ها و عملیات سطحی )سندبالست، 

کهنه کاری، درگ فیس- dragface و غیره( تولید خواهد کرد.
انواع وسیعی از بافت ها و رنگ ها پتانسیل نامحدودی را برای هر دو پرداخت 

سنتی و معاصر در هارمونی بی نظیری با بافت شهری ارائه خواهند کرد.

چرا Badeschi؟
از آنجا که این پروژه ی بسیار پیچیده به تخصص الزم در تمام حوزه های 
فرایند تولید و تجربه ی گسترده در این بخش نیاز داشت، Forterra یک 
ارزیابی برجسته و دقیق انجام داد تا یک تأمین کننده ی فناوری انتخاب کند. 
با تاریخچه ی باالی صد سال، Badeschi فوراً به عنوان کاندیدای مناسبی 
شناسایی شد. پس از دستاوردهای بسیار در زمینه ی اتوماسیون، شرکت 

واقع در Limena اکنون قادر است که راه حل های تماماً یکپارچه ای در دو 
واحد ایتالیایی خود در Pauda و Bergamo ارائه دهد.

Badeschi تجربه ی چندین ساله ای با تخصص در واحدهای کنتراتی دارد 

و پروژه هایی را برای شمار زیادی از سازندگان بین المللی آجر تکمیل نموده 
 ketra، است، برای مثال تکمیل موفقیت آمیز مکان های تولیدی روسی
Revda و Badeschi.GKZ در مشارکت نزدیک با Fortrra در دو سال 

آینده کار خواهد کرد تا پروژه ی فوق العاده ی سازنده ی بریتانیایی آجر را 
کامل کند.

یک شعبه ی جدید در انگلستان از پاسخ سریع تر اطمینان حاصل می کند.
با هدف فراهم کردن پاسخ سریع تری به نیازهای بازار انگلستان، در اواخر 
2020 شرکت Badeschi عالوه بر شرکت های تابعه ی دیگر خود در دبی، 
مسکو، آمریکا، هند، مراکش و دفترهای شعب بی شمار در دنیا، شعبه ی 
جدیدی در انگلستان باز کرد. این شبکه ی فنی و فروش گسترده گروه را 

فنـاوری

Bedeschi - آنالیز سطحی با میکروسکپ الکترونی، قبل و بعد از سوپر پولیش Bedeschi - Complete plant in Revda

Desford factory under construction 
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Forterra bricks

قادر می کند که پشتیبانی فنی فوری، راه حل های بسیار مؤثر و پاسخ دهی 
سریع و همچنین کنترل کامل در فرآیند منبع یابی و دسترسی گسترده به 

بخش های یدکی را فراهم کند.
 Padua در استان Limena از دفاتر مرکزی خود در Badeschi در ایتالیا
)یک ناحیه ی سرپوشیده به مساحت 25000 مترمربع در یک مکان 45000 

متری( و همچنین سایت های خود در Bergamo و Genoa کار می کند.
Industry 4.0 و پایداری زیست محیطی : دو روی یک سکه

سال هاست که Badeschi هدف به تعادل رساندن نوآوری فنی با حفاظت 
از محیط زیست را دنبال می کند تا هر دو کیفیت و کمیت فعالیت های تولید 
را بهبود بخشد. این دو تغییرات برجسته و بازگشت ناپذیر جهانی رابطه ی 

نزدیکی دارند و نیاز است که با یک بینش تک سو آمیخته شوند.
با بخشی از تمرکز خود روی مواد سازگار با محیط زیست، Badeschi خط 
کاملی را برای پرکردن آجرها با گرانول های پشمی معدنی توسعه داده است 
تا از عایق کاری حرارتی عالی اطمینان حاصل کند. این راه حل ارزان تر است 
و ضخامت های کمتری را نسبت به سیستم های روکش کاری عایق داخلی و 

خارجی سنتی اشغال می کند که مکان زندگی را کاهش می داد.
یک نمونه ی دیگر خط تولید دیوارهای پیش ساخته است که متعاقباً به 
محل منتقل شده و به طور مستقیم مونتاژ می شوند. این راه حل ها نه تنها 
استانداردهای عایق کاری حرارتی خیلی باالیی را فراهم می کنند، بلکه از 
همه مهم تر صرفه جویی های قابل توجهی را در زمان و هزینه های مرحله 

ساخت تضمین می کنند.
به عنوان بخشی از گرایش کنونی به افزایش اتوماسیون و ارتباط داخلی در 
تولید صنعتی Badeschi راه حل های جدیدی را بر پایه ی راهنمایی های 

ویژه طبق مقررات Industry 4.0 توسعه داده است.
فناوری های جدید از مدیریت یکپارچه ی سیستم های تولید و کنترل، تعمیر 
و یا پشتیبانی از راه دور و بازبینی دقیق و پیوسته ی پارامترهای حیاتی 
ماشین اطمینان حاصل می کند، همه این ها در یک سیستم اتوماتیک برای 

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری روزمره و فوق العاده گنجانده شده اند.

این فرصت توسعه ی جدید همراه با معرفی یک خدمت به موقع و مؤثر برای 
حل مشکل باعث تقویت ارتباط بین مشتری و تأمین کننده می شود.

واحد Forterra نیز استثنا نخواهند بود و به سیستم های مبتکرانه ای برای 
کاهش زمان های تعویض ماده، سرپرستی یکپارچه و راه حل هایی برای 

مدیریت نگهداری و تعمیر مجهز خواهد شد.

Forterra تعهد سبز
استفان هریسون مدیرعامل Forterra در حالی که راجع به تعهد گروه به 
پایداری زیست محیطی اظهارنظر می کرد، گفت: »من باور دارم که اکنون 
بیشتر از همیشه زمان مناسبی برای افزایش جاه طلبی و تسریع پیش روی 
ما به سوی پایداری است. سه ستون اصلی ماندگاری یعنی مردم، سیاره و 
تولید ما راجع به تصمیم گیری برای آینده راهنمایی خواهند کرد و من اخیراً 
به گروه های ویژه ی نیروی کاری ماموریت هایی داده ام که اولویت کلیدی 
آنها سرمایه گذاری روی انرژی تجدیدپذیر، کاهش نشر کربن و بسته بندی 
پالستیکی است. امسال ما انتقال ماشین های ناوگان خود به الکتریکی 
و هیبریدی را آغاز خواهیم کرد. ما از قبل ایستگاه های شارژ را در دفتر 
Northampton خود نصب کرده ایم و در طول سال در مکان های دیگر نیز 

به این روند ادامه خواهیم داد.« نتایج این تعهد سبز برای خودشان در طول 
10 سال اخیر )2010 تا 2020( این بوده است که Forterra محل دفن 
زباله ی خود را تا % 98، نشر کربن را تا % 27 )کیلوگرم در تن(، مصرف آب 
را تا % 20 )لیتر در تن( و مصرف انرژی را % 5 )کیلو وات-ساعت به ازای هر 
تن( کاهش داده است. Forterra برنامه های جاه طلبانه ای برای آینده دارد 
و اعالم کرده است که تا سال 2030 بخش آجر خود را به صفر درصد پسماند 
و % 33 نشر کمتر CO2 خواهد رساند. تا سال 2025، % 10 از الکتریسیته ای 
که استفاده می کند از منابع تجدیدپذیر تولید خواهد شد، % 10 از گردش 
معامالت به تولیدات با دوام تعلق خواهد داشت و بسته بندی پالستیک تا % 

50 کاهش خواهد یافت.
×             

فنـاوری
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High-efficiency ventilation 
in brick and roof tile drying

هزاران سال از زمانی که انسان ها برای اولین بار از رس به عنوان یک ماده ی 
استفاده کردند می گذرد. عناصر  ها  و خانه  مقبره ها  برای ساخت  اولیه 
ساختمانی رسی به طور گسترده ای از زمان اولین تمدن های شهری استفاده 
شده اند و متون تولید آنها پیشرفت های آهسته اما پایداری را در طول هزاران 
سال به خود دیده اند. آنچه سیستم های دستی اولیه بودند به تدریج متحمل 
مکانیزم ساده گردید و در نهایت به اتوماسیون کامل فرایند های تولید منجر 
شد. فناوری خشک کردن به طور ویژه ای پیشرفت قابل توجهی داشته است. 

خیلی از زمان های گذشته که آجر ها و کاشی های کف به طور طبیعی در 
معرض هوا و آفتاب با وجود تمام تغییرات شرایط محیطی خشک می شدند 
نگذشته است. اما جدا از تمام پیشرفتی که به وجود  آمده است، مهم است که 
به خاطر سپرده شود که این مرحله هنوز پیچیده ترین بخش از فرایند تولید 
است و باید پیوسته بازبینی شود تا از یک محصول نهایی باکیفیت اطمینان 

حاصل شود.
دگردیسی رس 

فرایند خشک شدن محصول رسی تحت تأثیر شماری از فاکتورهای مرتبط 
قرار می گیرد که اولین و مهم ترین آنها ماهیت ماده اولیه و روش و طول مدت 
خشک کردن هستند. ماده خام رسی یک ساختار داخلی دارد که از ذرات 
الیه دار بسیار زبری تشکیل شده که در یک الگوی نامنظم توزیع شده اند و 
با فیلم های نازک آب کنار هم نگه داشته شده اند که به رس پالسیتیسیته 
می بخشند. این مقدار آب نیاز دارد که بدون تحت تنش قرارگیری ماده خارج 

تهویـه پـر بـازده 
در خشک کردن آجـر و کاشی کف

Thousands of years have gone by since humans first began using clay as a primary material for the construction of monu-
ments and dwellings. Clay building elements have been widely used ever since the earliest civilisations, and their production 
techniques have seen slow but steady development over the millennia. What were initially manual systems gradually under-
went simple mechanisation, eventually leading to full-scale automation of production processes. Drying technology in par-
ticular has seen enormous progress. Long gone are the days when bricks and roof tiles were dried naturally in the air and the 
sun, with all the variability that this entails in terms of environmental conditions. But despite all the progress that has been 
made, it is important to remember that this is still the most complex stage of the production process and must be monitored 
very closely to ensure a high-quality finished product.

Flavio Girardi - Marcheluzzo S.p.A. (Caldogno - Italy)
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شود تا از یکپارچگی آن اطمینان حاصل شود. پس از شکل دهی، قطعه وارد 
خشک کن  ها می شود، جایی که در شرایط بهینه گرم می شود تا تبخیر انجام 
شود و اطمینان حاصل شود که قطعه از مقدار رطوبت مشخصی پس از 

تبخیر آب در زمان خروج برخوردار است .
ایجاد شرایط صحیح خشک کردن

فرایند خشک کردن یک فاز بسیار حساس است و طول مدت آن طبق درصد 
آب درون بدنه و ابعاد قطعه تغییر می کند.

در طول سال ها، فرآیند های خشک کردن سریع تر شده اند و قادر هستند 
که مقادیر زیادی از محصوالت را در کوتاهترین زمان ممکن خشک کنند، 
گرچه اغلب این در گروی عملیات حرارتی بهینه بوده است که منجر به عیوب 
محصول می شود. این عیوب ممکن است در سطوح بیرونی و داخلی آجر یا 
کاشی رخ دهند و ممکن است بر هردو مشخصات فنی و کاربردی آن اثر 

بگذارند.
عالوه بر شکل و اندازه ی قطعات، فاکتور مهم دیگری در فرآیند خشک کردن 
کیفیت رس مورد استفاده است که باید مشخصات ویژه ای از نظر اندازه ی ذره 

و ریزدانگی داشته باشد.
انواع مختلفی از سیستم های خشک کردن در بازار موجود هستند، اما 
همه ی آنها بر اساس نسبت بین مقدار هوای وارد شده به اتاقک خشک کن 

انرژی حرارتی داخل آن کار می کند.

وقتی که ما درباره ی ایجاد شرایط صحیح خشک کردن صحبت می کنیم، 
عمدتاً به زمان چرخه )یعنی طول مدتی که محصول در داخل خشک کن 
صرف می کند(، منحنی های بیگوت  )یعنی اتالف آب در واحد گرم بر حسب 
زمان( و انقباض به وجود آمده در ماده اشاره داریم. با این حال این جوانب 
اغلب کافی نیستند و الزم است که شرایط تهویه ی صحیحی با استفاده از 
ماشین های مخصوص ایجاد شوند که مقدار هوایی که باید جابه جا شود و 
فشار و سرعت جریان هوای در حال انتقال را حساب می کند. بنابراین 
گردش هوا داخل خشک کن ها فاکتور مهمی است که به انتقال انرژی از یک 
نقطه به نقطه ی دیگری کمک می کند و باعث می شود که ماده با حداکثر 
یکنواختی و هموژنیته خشک شود. آخرین فناوری های توسعه یافته توسط 
برای برآورده کردن این نیازها طراحی  Marcheluzzo SpA مخصوصاً 

شده اند و عملکرد بهتر، بازده انرژی بیشتر و هزینه های تولید کمتری به 
دست می دهند.

فنـاوری

4: جریان هوا بر روی مواد - مدیریت تهویه مخروطی3:  نمودار انقباض در طول زمان
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تنظیم کردن تهویه ی داخلی سیستم های مختلف برای نیازهای مختلف 
اکنون همانند گذشته، دپارتمان تحقیق و توسعه ی Marcheluzzo به 
تحقیق مداوم و دقیق راجع به فرآیند خشک کردن ادامه می دهد. مشخصات 
مواد اولیه، کیفیت محصول نهایی و از همه مهم تر فاکتورهای انرژی به دقت 
ارزیابی می شوند تا مناسب ترین فناوری برای محصول خاص مشتری به وی 

ارائه شود.
در سال های اخیر، محصوالت رسی مانند بلوک های سنگی و کاشی های 
کف از نظر اندازه و هندسه دگرگون شده اند و اکنون نمی توانند با استفاده از 

سیستم های معمولی خشک شوند.
به این دلیل، Marcheluzzo در سراسر دنیا به دنبال استعدادهایی می گردد 
که برای ارائه ی راه حل های مؤثری در رابطه با بازار در حال تغییر به آنها 
نیازمند است، جدا از دشواری های جاری که در جستجوی فناوری مدرن و 

پیوسته وجود دارند.
شناخته شده ترین مدل های خشک کن ها انواع نیمه پیوسته و اتاقک ایستا 
هستند. عملکرد این خشک کن ها شامل ورود مقادیر متغیری از هوای داغ به 
تونل ها و سپس فراهم کردن یک تهویه ی داخلی را دربرمی گیرد، به طوری که 

هوای داغ در باالی قطعات قرار گرفته شده روی تکیه گاه ها جریان داشته باشد.
مطالعات زمینه ای انجام شده توسط Marchelluzo نشان داده اند که نه 
تنها بهینه سازی مقدار هوای مورداستفاده امکان پذیر است، بلکه مهم تر از 
همه این است که می تواند به طور مؤثرتری روی محصول انجام شود و بدین 
وسیله بازده باالتر و قرارگیری محصوالت تحت تنش حرارتی پایین تر را 

تضمین می کنند.
 Marchelluzo نوآوری های وارد شده به سیستم تهویه ی داخلی توسط
منجر به کوتاه شدن قابل توجه زمان چرخه ها، مصرف انرژی کمتر و درصد 

مردودی کمتر شده اند.

سه نوع اصلی از سیستم های تهویه استفاده می شوند:
تهویه مخروطی: هوا باالی ماده با سرعت باالیی جریان پیدا می کند اما 
جریان آن تکانشی و تناوبی است؛ مخروط از مقابل خشک کن با سرعت و 

زمان تنظیم  شده ای عبور می کند.
تهویه  دیواری سوراخ دار: در طول تمام مدت چرخه و در تمام ارتفاع ماشین 
خشک کن، جریان ثابت و همگن است و هوا در سرعت پایینی نسبت به 

مخروط حرکت می کند.
تهویه نوع DT: این راه حل به سیستم دیواری سوراخ دار شباهت دارد اما نرخ 

جریان یابی هوا در قطعات به میزان قابل توجهی باالتر است.
واحدهای خشک کن نوع DT برای عمل آوری کاشی های کف و بلوک های 
مشبک با چرخه های عملیاتی کمتر از 10 ساعت از قبل در چندین کشور در 

اطراف دنیا استفاده می شوند.
راه حل های اتوماتیک، بادوام و سفارشی

سطح باالی اتوماسیون در راه حل های فنی Marcheluzzo آن ها را قادر 
به کنترل پیوسته  ی تمام وظایفی می کند که پارامترهای صحیح عملیات 
را تعیین کرده و از همه مهم تر انرژی درگیر را مدیریت کرده و رفتار آن را 
مانیتور می کند. از نرم افزار اختصاصی برای مدیریت چرخه های خشک 
کردن استفاده می شود و از کاربرد مؤثر و پیوسته ی انرژی بازیابی شده 
با مفهوم مدرن توسعه ی  این رویکرد  کوره ها اطمینان حاصل می کند. 
بادوام و مسئولیت نسبت به محیط تطابق دارد. سیستم های مختلفی نیز 
طبق یک کانسپت متناسب طراحی می شوند: هر مشتری راه حل ویژه ای 
بر اساس نوع محصول، نوع رس مورد استفاده و فضای موجود در کارخانه 
دریافت می کند . راه حل های فشرده ای با ابعاد کوچک تر به تدریج جایگزین 
سیستم های بزرگ می شوند و مزایای عمده ای از نظر تعمیر و نگهداری به 
ارمغان می آورند.                   ×

فنـاوری
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The digital future of brick

در طول توسعه ی بیست ساله ی دکوراسیون کاشی سرامیکی با چاپگر های 
تک عبوری جوهرافشان که اغلب به آن چاپگرهای دیجیتالی می گویند، 

کارخانه های کاشی کف و دیوار سرامیکی روشی که 
با آن دکور را در فرآیند تولید سازمان دهی و مدیریت 
می کنند را تغییر داده اند. غافلگیرانه  است که اکنون 
می توان از روش مشابهی برای دکور سایر محصوالت 

رسی مانند آجرها و کاشی های کف استفاده کرد. هدف اصلی این گرایش 
»دیجیتال« جدید تولید دوباره ی سطوحی به سبک قدیم است که به 
طور سنتی با آجرهای قدیمی، چوب و سنگ ها ساخته می شدند که ارزش 

باالیی نسبت به آجرها و کاشی های کف استاندارد به دست می دهند.
برای این محصوالت که گاهی اوقات نیز در حالت لعاب دار موجود هستند، 

نکات زیر باید در نظر گرفته  شود: 
- برخالف کاشی های سرامیکی، آجرها و کاشی های کف مسطح نیستند 

و سطوحی که باید تزئین شوند ممکن است به طور چشم گیری در سه بعد 
گسترش پیدا کنند.

- شرایط تولید با شرایط معمول کاشی های کف تفاوت 
دارند.

کاشی   های  با  ها  طراحی  و  دکوراتیو  پارامتر های   -
سرامیکی تفاوت دارند.

 Projecta که  کاری  از  بهتری  درک  در  تفاوت ها  این  از  تحلیلی 
Engineering در سال های اخیر انجام داده است، تجربه ای که شرکت 

به دست آورده است و ثبت اختراعاتی که منتشر کرده است تا نیازهای 
بخش آجر را برآورده کند، به ما می دهد.

چاپ روی سطوح عمود بر هم  
پس از نصب به عنوان بخشی از دیوار، تنها یک وجه از آجر در حالت نرمال 

آینـده دیجیتـالی آجــر

In the 20 years long development of the ceramic tile decoration with single pass inkjet printers, commonly referred to as 
“digital” printers, the ceramic floor and wall tile companies have transformed the way they organise and manage decoration 
within the production process. It is hardly surprising that a similar path can now be followed for the decoration of other clay 
products, such as bricks and roof tiles. 

Antonio De Carlo, Projecta Engineering (Fiorano, Italy)

1. EvoHybrid
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قابل مشاهده است. با این حال، دیوار ها گوشه  هایی نیز دارند که در آنجا 
آجر ها دو  وجه مشهود دارند، یکی عمود بر دیگری. این باعث می شود که 

الزم باشد حداقل روی دو سمت راست و گوشه ی آجر چاپ شود.
برای رفع این نیاز،  Projecta Engineering راه حل »باال و لبه ها« را 
پیشنهاد می دهد که در آن دو مدول یکی پس از دیگری نصب می شوند: 
مدول اول چاپ روی یک سطح افقی و مدول دوم روی یک یا دو سطح 
عمود بر سطح قبلی انجام  می دهند، به طوری که آجر دو یا سه سطح تزئین 

شده دارد.

 Projecta دو مدل  یافته ی طبیعی  تکامل   "TOP & EDGES"چاپگر
Engineering است: چاپگر "EvoHybrid" )شکل1( برای چاپ افقی و 

چاپگر "EvoMoving" )شکل2( که در آن یک یا چند هد چاپ می توانند 
تا 90 درجه چرخانده شوند  از صفر  طبق جهت گیری متفاوت سطوح 

)شکل4/3(.
استفاده  ویژه  سرامیکی  قطعات  دکوراسیون  در  معموال   EvoMoving

)یا  تهویه دار  نماهای  و  پله ها  نوارها،  دیوار،  حاشیه ی  یعنی  می شود 
fassadenklinker(. در چاپگر TOP & EDGES، دو مدول همگام سازی 

فنـاوری

Digitally decorated bricks 

2. EvoMoving
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3/4. Possibility to orientate one or more printheads from 0° to 90° 

می شوند به طوری که تصویر چاپ شده روی سطح افقی توسط مدول 
TOP را می توان توسط مدول EDGES به طور طبیعی روی سمت های 

عمود آجر و کاشی گسترش داد.

شرایط تولید
بر خالف واحد های کاشی سرامیکی، کارخانه های آجر و کاشی های سقف 
برای تزئین قطعات برنامه ریزی نشده اند، بنابراین آنها به ندرت می توانند 
مکان های مناسبی برای نصب یک چاپگر داشته باشند. به عالوه مواردی 
هستند که در آن تنها فضای در دسترسی فوراً پس از اکسترودر و پیش از 
مرحله ی برش قرار دارد، بنابراین چاپگرها مجبور هستند عملیات دکور را 
 Projecta روی سطوح پیوسته انجام دهند. چاپگرهای تولید شده توسط
Engineerig فشردگی تحسین برانگیزی دارند و می توانند در مکان های 

محدود یا محصور نصب شوند.
مدیریت تصویری که باید چاپ شود با ایجاد یک خط چاپ پیوسته تنظیم 
می شود که برای دکور محصول اکسترودر شده قبل از برش با یک طراحی 

گرافیکی پیوسته و یکپارچه مناسب هستند.
کاشی های سقف اشکال متنوعی دارند اما به طور ثابت دو سطح دارند که 
نیاز به دکور دارند: سطح باالیی کاشی سطحی که ممکن است غیر مسطح 
یا منحنی باشند و سمت نازک و مشهود جلویی. برای این محصوالت، 
راه حل پیشنهادی توسط Projecta Engineering از تجربه ی طوالنی 
چاپگر  می برد.  بهره  دیوار  و  کف  سرامیک  ویژه ی  قطعات  بخش  در 
EvoMoving که در آن هر میله ی جوهر می تواند به سرهای ثابت چاپ 

مجهز باشد در یک مکان های افقی متصل به سرهای چرخان می تواند 
بخش باالیی و هم چنین سمت جلویی هر قطعه را تزئین کند و با تزئین 

کاشی های سقف تطابق عالی دارد.

دکوراسیون
پس از اعمال جوهرهای رنگی، استفاده از سایر جوهرهای ویژه برای ایجاد 
آثار بافت دار امکان پذیر است که منجر به تناوب سطوح مات/ براق می شود 
که شباهت زیادی به زنگاری دارد که روی آجرها و کاشی ها با گذشت 

زمان یا در طول پخت قطعات تشکیل می شوند.
همچنین ماسه می تواند به طور دیجیتال روی سطوح باالیی کاشی های 
سقف توسط چاپگر خشک EvoDryFix اعمال و تثبیت شود، یک ماشین 
دیجیتال که توسط Projecta Engineering مستند شد به طور گسترده 
در دکور سطوح سرامیکی استفاده می شود. این چاپگر امکان افزایش زیبایی 
محصول را با افزودن مشخصات آجرها و کاشی های سقفی دست ساز فراهم 

می کند که به سطح شان با گریت ها و ماسه پوشانده شده است.

کارخانه اتوماتیک
تکامل فرآیندهای صنعتی با نیاز به افزایش اتوماسیون زنجیره ی تولید 
اطمینان  فرآیند  مدیریت  داده های  اتوماتیک  از جریان  و  پیش می رود 
حاصل می کند. در بسیاری از کشورها، شماری از کارخانه های آجر و کاشی 
 Projecta سقف از پیش مدیریت فرآیند خودکاری داشته اند. چاپگرهای
Engineering می توانند در یک چرخه ی تولید اتوماتیک گنجانده شوند 

و نرم افزار مدیریت قادر است که با پردازش های  Industry 4.0 برهم کنش 
نماید.

با پیش بینی انقالب صنعتی هزاره ی سوم، Projecta Engineering بازه ی 
وسیعی از چاپگرها و خدمات  تکمیلی را ارائه می دهد که نتیجه ی سطح باالیی 
از تخصص و مستندات در بخش های مختلف زنجیره ی  تأمین دیجیتال و 
هم چنین همسویی قوی با سازندگان جوهرها هستند که باعث می شوند 
شریک ایده آلی برای تبدیل فرآیند تولید از آنالوگ به دیجیتال باشد.              ×

فنـاوری
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Technologies for primary 
crushing of hard clays

با  محصوالتی  به  دستیابی  برای  مؤثر  خردایش  فرآیند  یک  انتخاب 
کیفیت های فنی و زیبایی باال بسیار مهم است. بر اساس تجربه ی به دست 
 Bongioanni Macchinc آمده در بیش از صد سال کار در صنعت آجر
سه نوع از ماشین های مناسب برای خردایش اولیه ی رس های سخت 
با سطوح مختلفی از رطوبت را توسعه داده است. این ها عبارتند از خرد 
کردن اولیه ی نوع 612FR، خردکن رس نوع PR1200 و آسیاب پرتابی  
رسی نوع 13LD، راه حل های قدرتمندی که با مواد مقاوم به سایش باال 
ساخته شده اند که کیفیت طوالنی مدت و بادوام را ضمانت می کنند. ابعاد 
ماشین به دقت طراحی شدند تا اندازه ی ذرات خروجی یکسانی به دست 
آید که از عملکرد روان ماشین در طول فرآوری بعدی اطمینان حاصل 

کند.
تغذیه کننده ی  از  پس  فوراَ  می توان  را  رسی  خردکن  و  اولیه  خردکن 
جعبه ای )باکس فیدر( نصب کرد یا با مواد تخلیه شده از لودرهای چرخی 
تأمین شوند. اندازه ذره ی خروجی برای تغذیه ی مستقیم یک آسیاب 

پرتابی یک آسیاب تغاری  خیس مناسب خواهد بود.

هر  خردکردن  و  رس  تکه تکه کردن  برای   13LD رسی  پرتابی  آسیاب 
نوع سنگی که هنوز در ماده اولیه در مرحله پیش فرآوری وجود دارد و 
رساندن آن به اندازه ای که برای تغذیه ی یک دستگاه نورد اولیه مناسب 
باشد طراحی شده است. یک رولر صاف با قطر بزرگی دارد که در سرعت 
مجهزبه  که  می چرخد  کوچک تر  قطر  با  رولر  یک  برخالف  آهسته ای 

تیغه هایی قابل تعویض است و با سرعت باالیی می چرخد.
عملکرد ترکیبی جابه جایی دوار به سمت مرکز دو رولر و سرعت باالی رولر 
تیغه دار خردایش رس ها و تقسیم سنگ ها به قطعات کوچکتر را ممکن 
می کنند. با اتصاالت جداکننده که قادر به جذب هرگونه بار تصادفی بیش 
از حدی بین رولرها هستند از عملکرد روان و ایمنی کل فرایند اطمینان 
حاصل می شود. رس از باال توسط یک تسمه  نقاله  تغذیه می شود در حالی 

که یک قیف تغذیه  آن را به سمت بخش مرکزی رولرها حمل می کند.
سختی  رس های  کردن  له  و  خردایش  برای   RR1200 رس  خردکن 
طراحی شده که ممکن است حاوی سنگ های معدن باشند و بدین وسیله 

عملیات های فرآوری بعدی ماده ی اولیه را آسان و بهینه می کند.

فنـاوری های خردایـش اولیـه  
رس هـای سـخت

The choice of an effective grinding process is very important for obtaining products with high technical and aesthetic qual-
ities. Based on experience acquired in more than 100 years of operation in the heavy clay industry, Bongioanni Macchine 
has developed three types of machine suitable for primary crushing of particularly hard clays with various levels of moisture 
content. 

Bongioanni Impianti (Fossano, Italy)

Clay disintegrator 13LD RR1200 clay crusher
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با استفاده از یک سیستم عبوری تسمه ای، دو موتور جعبه دنده های سوار 
شده روی دو شفت  را حرکت می دهند که با سرعت یکسانی می چرخند. 
شفت ها با لوح های ستاره ای شکل ساخته شده از فوالد ضد سایش تطبیق 
داده می شوند که برای خرد و له کردن مواد اولیه در مرحله ی آماده سازی 

استفاده می شوند.
قرقره های روی هر جعبه ی دنده با یک بست شکننده ی مکانیکی تطبیق 
داده شده اند و هر دو شفت مجهز به واحد کنترل سرعت چرخش هستند. 
اگر از کار بیشینه ی مجاز تجاوز شود بست شکننده ی مکانیکی می شکند 
و واحد کنترل سرعت چرخشی یک سیگنال برای قطع برق به موتورها و 

برای توقف تغذیه ی رس به ماشین می فرستد.
رس از باال توسط تسمه  نقاله تغذیه می شود و از یک قیف تغذیه عبور 
می کند تا از تغذیه ی صحیح در بخش مرکزی ماشین اطمینان حاصل 
شود، در جایی که تیغه های تمیزکننده  حضور دارند تا از تمیزکاری 
مناسب رولرها اطمینان حاصل شود. بر حسب تقاضا شفت سومی با کنترل 

مستقل مجهز به صاف کننده های تغذیه را می توان سوار کرد.

خردکن اولیه 612FR برای خردایش و له کردن کلوخ های رسی معدن 
و تبدیل آن ها به اندازه ی ذره ای که عملکرد خوب ماشین های بعدی را 
تضمین کند طراحی می شود. خردکن اولیه از دو سمت فوالدی قوی 
حاوی محفظه هایی برای یاطاقان تشکیل می شود که از دو رولر قرار گرفته 
در فاصله ی مرکز تا مرکز ثابتی پشتیبانی می کنند که در سرعت یکسانی 
می چرخند. این رولرها از یک شفت تشکیل می شود که روی آن ستاره های 
خردکن فوالدی با نوک هایی با پوشش ضدسایش سوار شده اند. این رولرها 
با دنده های کاهش اپی سیکلیک  تحریک می شوند که توسط سیستمی از 

موتورها، قرقره ها و تسمه های V رانده می شوند.
به  را  داده شده ی مستحکم رس  الکتروجوش  فوالدی  ورقه  قیف  یک 
لوح های خردکن منتقل می کند و به طور همزمان از یک سری تیغه ی 
تمیزکننده برای تمیز کردن رولر حمایت می کند. دیواره های جانبی قیف 
با یک صفحه ی ضدسایش حفاظت می شوند و تمام یاطاقان ها با گریس 

روان می شوند.
×

فنـاوری

612FR primary crusher

612FR PRIMARY CRUSHER – TECHNICAL DATA

Roller dimensions  )Ø x width(600 x 1200 mm  

No. of crushing points per star5

No. of crushing stars10 :  9

Roller speed14 : 17 rpm

Roller power )standard(30  o 37 kW

Max. output200 - 300 ton / h

Weight7600 kg

Required performance level )PLr(“c”
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New technological 
developments in Latin America

آرژانتین و برزیل دو کشور آمریکای التین هستند که در حال حاضر 
سرمایه گذاری های اصلی با هدف گسترش خطوط ساخت محصول رسی 
مواد ساختمانی،  برای  روزافزون  تقاضای  به  پاسخ گویی  برای  دارند.  را 
سانتافه،  حومه ی  در  واقع   Ceramica Rosario S.A کمپانی های 
ایالت  در   Santa Cruz در  واقع   Ceramica Barrobello و  آرژانتین 
Sao Paulo، برزیل اخیراً دستور توسعه ی راه حل های فنی اختصاصی 

 ،Verona ،برای افزایش ظرفیت تولید خود را صادر کرده اند در هر دو مورد
کمپانی ایتالیایی Cosmec برای تأمین و نصب تجهیزات نسل آینده 

انتخاب شد تا به دو کمپانی برای رسیدن به اهدافشان کمک کند.

Ceramica Rosario دو خط خشک کن جدید برای
ضروری ترین نیاز کمپانی آرژانتینی گسترش دپارتمان خشک کن وی بود. 

برای انجام این مهم، اول به Cosmec، تأمین کننده دیرینه خود روی آورد 
که تشخیص داد که استعداد و تخصص صحیح برای بهبود بازده و عملکرد 
روزانه ی  تولید  به  برای دستیابی  دارد.  را  پیچیده  ماشین های حرارتی 
1030 تن آجر توخالی، Cosmec دو خط خشک کن جدید همراه با 
شش خط موجود نصب خواهد کرد. تونل های خشک کن جدید از داخل 
به دستگاه های تهویه ی مخروطی سیار با یک پخش کن  مخروطی دوبل از 
جنس فوالد گالوانیزه ویک شبکه ی توزیع هوا با ارتفاع یکسانی با باری که 

باید خشک شود مجهز خواهد شد. 
این سیستم از خشک شدن سریع و یکنواخت اطمینان حاصل می کند 
و در نهایت ریسک تنش های داخلی ناشی از سرعت های مختلف خشک 
کردن بین بخش های مختلف محصول را حذف می کند و بدین وسیله 
مقدار اتالف را کاهش داده و از استانداردهای با کیفیت اطمینان حاصل 

پیشرفت های فنـی جدیـد 
در آمریـکای التین

Argentina and Brazil are two Latin American countries that are currently seeing major investments aimed at expanding clay 
product manufacturing lines. To meet growing demand for building materials, the companies Cerámica Rosario S.A. based 
in the province of Santa Fe, Argentina and Cerâmica Barrobello located in Santa Cruz, in the State of São Paulo, Brazil, re-
cently commissioned sophisticated technological solutions to increase their production capacity. In both cases, the Vero-
na, Italy-based company Cosmec was chosen to supply and install next-generation equipment to help the two companies 
achieve their goals.

Cosmec (Verona, Italy)

Cerámica Rosario - slave transfer table Cerámica Rosario - cone diffusers
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می کند. پروژه ی گسترش که توسط Cosmec توسعه پیدا کرد شامل 
حذف پرکننده های سنگی از دیواره ی جنوبی خشک کن، تعویض مکان 
پخش کن های مخروطی تک جهت که به خط آخر تعلق دارند و افزودن 
دستگاه های دوجهتی بین ستون های پشتیبان است. جریان هوای داغ 
با فن های سانتریفیوژی تأمین می شود، در حالی چرخش دوباره ی هوای 
داخلی با فن هایی انجام می شود که رطوبت را از دودکش ها می گیرند، 
آن را با هوای محیط مخلوط کرده و با مشعل های کمکی آن را پیش گرم 
می کنند و آن را وارد بخش داخلی تونل می کنند. هوای مرطوب توسط 
فن های محوری نصب شده روی سقف تونل در مکان پشت میز انتقال 

ورودی گرفته می شود. 
برای افزایش سرعت ماشین داخل خشک کن، تصمیم گرفته شده که 
میزهای انتقال موجود اصالح شوند و ظرفیت بارگیری از یک ماشین به دو 
ماشین افزایش پیدا کند. این با اتصال هر میز)مستر( انتقال موجود مجهز 
به یک درایو مستقل و دستگاه مرکزی با یک میز انتقال غیرموتوری که 
قادر است از واحد مستر خود جدا شود و به مکان صحیح ماشین بارگیری 
یا تخلیه حرکت کند. دو خط خشک کن اکنون در حال مونتاژ هستند و در 

حدود ژوئن 2021 تحویل خواهند شد.

Ceramica Barbello بیشتر اتوماسیون می شود

پس از نتایج فوق العاده ی به دست آمده در سال 2019 با تأمین خط 
 Ceramica ،تنظیم دوبل کاشی و بارگیری کاماًل روباتیک ماشین کوره
Barrobello تصمیم گرفته است که فرآیند اتوماسیون واحدهای خود را 

با فناوری Cosmec بیشتر جلو ببرد. 

سرمایه گذاری راجع به هر دو خط )آجرهای توخالی و کاشی های سقف( 
موجود در واحد Filial خواهد بود که مورد ساماندهی مجدد قرار خواهد 
گرفت. واحد کاشی سقف کاماًل کمبود تجهیزات برای بارگیری محصول 
در ماشین های کوره دارد و با سه خط مستقل برای آماده سازی، شکل دهی 
و اتصال بسته ها همراه با یک خط متصل با برنامه ریزی الیه ای بسته و 
بارگیری روباتیک روی ماشین های کوره و مجموعه ای از ماشین ها برای 
اتوماسیون جابجایی های ماشین برای دو کوره ی موجود تأمین خواهد 

شود. 
در صورت تکمیل، ظرفیت تولید هر خط آماده سازی بسته 2500 کاشی 
در ساعت خواهد بود. این راه حل هزینه ی پرسنل درگیر در عملیات 
بارگیری را با جایگزینی دوازده اپراتور/ شیفت توسط فقط سه اپراتور/ 
شیفت را کاهش خواهد داد و همچنین پسماند را به شدت کم خواهد کرد. 
بر خالف خط کاشی سقفی به خط آجر توخالی از قبل مجهز به برخی از 
سیستم های اتوماتیک است، اما برای تضمین انعطاف پذیری الزم برای 

بازار امروزی کافی نیست. 
اتوماسیون  و  کرده  اصالح  را  تجهیزات  تنظیمات   Comec بنابراین 
ناحیه ی تخلیه محصول پخته را تأمین خواهد کرد. افزودن دو واحد جدید 
بازه ی تولید را گسترش خواهد داد، کیفیت را باال خواهد برد، پسماند را 

کم و بسته بندی را بهتر خواهد کرد. 
این تجهیزات قرار است پاییز امسال نصب شوند و تا اوایل 2022 در 

مقیاس کامل اطمینان حاصل شود.

×

فنـاوری

Barrobello factory
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Uniform glazing of roof tiles 
and special pieces 

عملیات لعاب زنی و دکور آجرها و کاشی های سقف یکی از حساس ترین 
مراحل در فرآیند تولید است اما اگر به طور مناسبی اداره 
شود می تواند انواع گسترده ای از پرداخت های زیبای مناسب 
برای پروژه های ساختمانی مختلف ایجاد کند. برای حفظ 
از  با کیفیت، این فرآیند به باالترین سطح  استانداردهای 

تخصص، فناوری و اتوماسیون نیاز دارد. Smac بازه ای از راه حل ها را برای 
لعاب زنی کاشی های سقفی و قطعات ویژه ارائه می دهد که پوشش دهی 
یکنواختی براساس مه پاشی  دوار، اسپری و اعمال پودرها، شن ها و سایر 

مواد گرانولی )دانه دار( را ضمانت می کند.

Multiglaze برای لعاب زنی کامل

Multiglaze مرحله بعدی در تغییر اتاقک های صفحه ای سنتی را ارائه 

می دهد. یک ایستگاه لعاب زنی کامل از یک ساختار چهارچوب تحت بار، 
یک تسمه نقاله ی مستقل، پمپ هایی برای تأمین و احیای رنگ، یک 
مخزن هم زن/ مخلوط کن برای انگوب/ لعاب، بازشدن اتوماتیک، سیستم 
شستشو و نظافت اتوماتیک، یک واحد اعمال جهت دار و پنل کنترل با 
صفحه لمسی، مبدل ها و یک PLC همراه با مدیریت دستورالعمل تولید 

تشکیل می شود.

اعمال یکنواخت با مه پاشی دوار با استفاده از اتاقک های صفحه ای تاکنون 
توسط  انگوب  لعاب/  بوده است.  دکور  روش  پرکاربردترین 
چرخش پر سرعت بست های لوحی با قطرها و طراحی های 
اسپری  شیاردار  یا  موج دار  صفحات  به  مجهز  مختلف 
می شود. واحدهای دوار مستقیماً با یک موتور دوار توخالی 
فشرده ی ویژه هدایت می شوند که کامال توسط Smac طراحی شده اند 
که استانداردهای باالی کیفیت و ماندگاری را تضمین می کند. چرخش 
ممکن است برای کنترل زیاد جهت لعاب ساعت گرد یا پادساعت گرد باشد 
و توسط یک سلکتور روی پنل کنترل انتخاب می شود. واحدهای دوار با 
لوله های سوراخ دار لعاب/ انگوب تغذیه می شوند که به یک پمپ بادی 

متصل هستند.
هر واحد تغذیه ی لعاب/ انگوب می تواند توسط سلکتورهای روی برد اصلی 

و دریچه های اتوماتیک با نازل های ضدسایش کالیبره کنترل شود.
این مؤثرترین روش برای اطمینان از پوشش دهی یکنواخت لعاب/ انگوب هر 
دو قطعه ی استاندارد و ویژه است که اغلب نواحی با دسترسی سخت دارند. 
برای اطمینان  از این که این نواحی به طور مناسب لعاب زده شده اند اتاقک ها 
تنظیمات بی شماری از نظر هر دو شیب صفحه و کل ساختار ماده ی ورقه 

)برج های باالیی و جانبی( و هم چنین چرخش لوح در دو جهت دارد.

لعاب زنی یکنواخت کاشی های سقفی 
و قطعات ویـژه

The operation of glazing and decorating bricks and roof tiles is one of the most delicate steps in the production process, but 
if properly executed can create a wide variety of aesthetic finishes suitable for many different architectural projects. To main-
tain high quality standards, the process requires the highest levels of expertise, technology and automation. Smac offers a 
range of solutions for the glazing of roof tiles and special pieces that guarantee uniform coverage based on rotary nebulisa-
tion, spraying and the application of powders, sands and other granular materials.

Officine Smac (Fiorano, Italy)

®
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این سیستم می تواند با سه واحد اسپری باالیی و تا 6 واحد اسپری جانبی 
کار کند که همه ی آنها از نظر ارتفاع، شیب، زاویه ی اسپری، سرعت و 

جهت چرخش قابل تنظیم هستند.
تعداد زیادی از بسته های لوحی و بازه ی وسیعی از تنظیمات ممکن است 
از اعمال لعاب/ انگوب بهینه روی قطعات اطمینان حاصل می کند. چون 
هر بسته ی لوح از مقادیر کمتر لعاب اما با درجه ی باالتری از مه پاش 

استفاده می کند.

اتوماسیون، سرعت و دقت
این سیستم کاماًل اتوماتیک است و به حداقل نگه داری و بررسی در طول 

عملیات نیاز دارد. سیستم انتقال مستقل از احیای کامل لعاب/ انگوب 
اطمینان حاصل می کند و نصب روی خط تولید را آسان می کند. تغذیه ی 
رنگ توسط پمپ بادی مجهز به یک سیستم جبرانی پالس انجام می شود 
که یک جریان ثابت لعاب را برای اعمال بهینه روی قطعات حفظ می کند. 
سیستم پاکسازی اتوماتیک جدید شستشوی کامل تمام قطعات داخل 
اتاقک را در عرض تنها چند دقیقه همراه با احیای خودکار لعاب و تخلیه ی 
آب کثیف ممکن می کند. این منجر به تولید سریع و تغییرات رنگ با 

حداقل دخالت اپراتور می شود.
Multiglaze ریسک خطای خیلی پایینی دارد و این سیستم برای تنظیم 

یا تعمیر متوقف نمی شود. با یک کیفیت پیوسته لعاب/ انگوب و سرعت 
ثابت خط، وزن اعمالی یکنواخت باقی می ماند. 
کاًل سیستم از یک پنل کنترل الکتریکی با یک 
PLC و مبدلی قادر به برنامه نویسی و ذخیره ی 

قابل  دردستورالعمل های  تولید  پارامترهای 
ذخیره کنترل می شود که می تواند با نرم افزار 
انگوب،  خط  کل  مدیریت  برای   Multiline

لعاب و دکور ادغام شود.
توسط  یافته  توسعه  لعاب زنی  راه حل های 
Smac اکنون در تمام دنیا استفاده می شوند 

و مشتریان را از یک روند اثبات شده که تمام 
مطمئن  می کند  برآورده  را  تولید  ملزومات 

می سازند.
×

فنـاوری

Multiglaze
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The House of Grain 
in rural Jutland

Kornets Hus یا خانه غالت، با رنگ ها و سایه روشن های گرم و لطیف 

خود و با هماهنگی کامل با بافت و محوطه اطرافش، در میان گندم زارهای 
طالیی شهرداری Hjørring دانمارک واقع در شمال یوتلند، خودنمایی 
نروژی  معماری  شرکت  توسط  که  نوین،  آموزشی  مرکز  این  می کند. 

Reiulf Ramstad Arkitekter و)RRA( طراحی شده است، ترکیبی از 

سنت و مدرنیته بوده و متأثر و الهام گرفته شده از چشم انداز غنی منطقه، 
فرهنگ فولکلور و عامیانه و میراث فرهنگی کشاورزی است. این پروژه، با 
الگوبرداری از اشکال اجاق های سنتی نانوایی، فضایی جهت آموزش عملی 
و یادگیری مبنی بر فعالیت، به منظور استفاده افراد بومی، بازدیدکنندگان 
و دانش آموزان فراهم می سازد. مکانی که در آن می توانند تکنیک ها و 
دستورهای پخت نان های سنتی را با هم به اشتراک گذاشته و ایده های 

خانـه غالت در یوتلنـد روستایی

With its warm, delicate hues, the Kornets Hus, or House of Grain, stands out amongst the golden wheat fields in the Danish 
municipality of Hjørring, in northern Jutland, in perfect harmony with the surrounding landscape. Designed by Norwegian 
architecture firm Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA), this new learning centre combines tradition and modernity and is inspired 
by the region’s rich landscape, folk culture and agricultural heritage. Modelled on the shapes of traditional baker’s ovens, it 
provides locals, visitors and students with a place for activity-based learning where they can share traditional breadmaking 
recipes and techniques and explore new ideas.

مترجم: مریم حسینی

موقعیت مکانی: Hjørring دانمارک
Reiulf Ramstad Arkitekter AS – Oslo :معمار

Pantheon Nordic Red by S.Anselmo :محصوالت استفاده شده
تاریخ اتمام پروژه: دسامبر 2020
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جدید را کشف نمایند.       
Kornets Hus با نقشه L شکل و محوطه سازی اطراف خود، در کنار مزرعه 

و نانوایی موجود ساخته شده است. فرم معماری این ساختمان، نتیجه 
مطالعه و تحقیق موردی در خصوص چشم انداز منطقه و ساختمان های 
سنتی بومی بوده است. فضاهای آموزشی و نمایشگاهی و کارگاه  ها در دو 
انتهای ساختمان و در زیر دو نورگیر به شکل چاه نوری سر به فلک کشیده 
که یادآور و تداعی کننده اجاق های سنتی می باشند، واقع گشته اند. این 
نورگیرها، نور را به داخل کالس های آموزشی هدایت می کنند. فضاهای 
که  حالی  در  یافته اند  سازمان  بزرگی  نانوایی  اجاق  اطراف  در  عمومی 
پنجره های قدی امتداد یافته شده از کف تا سقف، منظره و چشم انداز 
باشکوهی از گندم زارهای وسیع را به نمایش می گذارند. چشم انداز زیبایی 

که همچنین می توان  از تراس ساختمان نیز به تحسین آن پرداخت.     
 Pantheon Nordic شکل U به طور کامل با محصول Kornets Hus

Red پوشانده شده است. کاشی های نما از شرکت S. Anselmo که یک 

تولیدکننده پیشرو در بازار جهانی آجر نما است، تهیه شده است. 
کاشی های گرم و طالیی رنگ، که جذابیت بی انتها و فارغ از زمان رس 
را با تکنیک ها و رنگ های معاصر سرامیکی ترکیب کرده است، سرتاسر 

دیوارها و سقف ساختمان را به طور کامل پوشانده است. 
محصول Pantheon Nordic Red که زمینه های زیادی را برای خالقیت 
در کاربردهای مختلف فراهم می سازد، در این پروژه خاص نیز، باعث ایجاد 
حس تداوم و یکپارچگی میان دیواره های نما و خطوط متمایز سقف 

گردیده و نمای واحد و بدون درزی را خلق کرده است.  
در پوشش نما، اتصاالت افقی بر روی هم قرار گرفته و با هم هم پوشانی 
دارند، در حالی که اتصاالت عمودی برای ایجاد بیشترین جلوه بصری، به 

صورت متناوب، پهلو به پهلو و بدون درز در کنار یکدیگر واقع شده اند. 

×

مـعـمـــاری
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The splendid brick vaults of the 
Imperial Kiln Museum

شرکت معماری Zhu-Pei  اخیرا ساخت موزه کوره شاهنشاهی در  شهر  
Jingdezhen )استان Jiangxi( را به اتمام رسانده است. پروژه ای که 

در واقع، ادای احترامی است به گذشته و حال یک شهر مشهور به عنوان 
پایتخت پرسالن )چینی( جهان، جایی که از میانه قرن دوازدهم به بعد، 
تولید می کرده  )چینی(  پرسالن  امپراتوری چین ظروف  برای خانواده 

است.
این موزه برای یادآوری کوره های آجری سنتی و قدیمی طراحی شده و در 
 ،Jingdezhen   سایتی به مساحت 10370 مترمربع در مرکز تاریخی شهر
نزدیک ویرانه های کوره های سلطنتی متعلق به سلسله مینگ واقع گردیده 
است. این ساختمان بیش از شش طاق آجری دارد که با همان شکل سنتی 
کوره های بومی و محلی ساخته شده اند و هر کدام دارای ابعاد، انحناها و 

طول های متفاوت می باشند. 
مطابق با روال ساختمان های محلی این منطقه، بخشی از آجرهای استفاده 
شده در ساخت این پروژه، جدید و بخش دیگر، آجرهای بازیافت شده 
از کوره های قدیمی بوده است. استفاده از آجرهای بازیافتی برای ساخت 
خانه های مسکونی و انواع دیگر ساختمان ها، با توجه به این که کوره های 
آجری به دلیل حفظ عملکرد گرمایی خود، باید هر دو سه سال یک بار 
تخریب و مجددا ساخته شوند، بخشی از یک سنت قدیمی و دیرینه در 

شهر Jingdezhen بوده است.  
در داخل ساختمان پنج حیاط زیرزمینی وجود دارد که هر کدام با یکی 
از پنج مضمون فرهنگ باستانی چین )طال، چوب، آب، آتش و زمین( در 
ارتباط هستند. از طرف دیگر، این حیاط ها، نفوذ نور طبیعی به فضاهای 

طاق های باشکـوه آجـری 
مـوزه کـوره شـاهنشاهی 

The Zhu-Pei architecture firm recently completed construction of the Imperial Kiln Museum in Jingdezhen (Jiangxi province), 
a project that pays tribute to the past and present of a city renowned as the world porcelain capital where porcelain was pro-
duced for the Chinese imperial family from the mid-12th century onwards. 

مترجم: مریم حسینی

مکان پروژه:  شهر Jingdezhen، استان Jiangxi، کشور چین
 Zhu-Pei Studio :شرکت معماری

Schran Image and Fangfang Tian, c/o Studio Zhu-Pei  :تصاویر
تاریخ اتمام پروژه: سال 2020
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داخلی را ممکن می سازند.  نورگیرهای استوانه ای در سقف طاق ها نیز 
یادآور سوراخ های دود کوره های آجری قدیمی بوده و همچنین منجر به 

ورود نور طبیعی به داخل فضا می گردند. 

این موزه، همچنین آثار باستانی کشف شده از کوره های قدیمی را در 
ساختار خود جای داده است و بدین ترتیب برای بازدیدکنندگان امکان 
تجسس در ریشه های تاریخی شهر را فراهم می سازد.                ×

مـعـمـــاری



by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

editorial

Following a downturn that had lasted for eight con-
secutive quarters, in early 2021 the Italian ceram-
ic machinery and equipment manufacturing indus-
try saw a decisive turnaround with 33.3% growth in 
sales in the first quarter of the year compared to the 
same period in 2020. This confirmed the ability of 
the sector’s companies to respond to the renewed 
demand from the ceramic industry following a two-
year decline caused by the cyclical nature of invest-
ments
compounded by the difficulties posed by the pan-
demic.
The negative trend in the Italian market was re-
versed (+27.3%), while in export markets – which 
had also held up better in previous quarters – the 
upturn was close to 38% driven by a strong recov-
ery in the major tile-producing countries, particular-
ly Spain and China.
According to the survey conducted by the Mecs-
Acimac Research Centre, the positive trend is set to 
continue over the coming months: 79% of the com-
panies in the sample expect to see a new increase 
in orders in the second quarter, both in the domes-
tic market and abroad, while 14% are more pessi-
mistic and 6% expect to maintain the same levels as 
in the first quarter.

As Acimac’s chairman Paolo Mongardi points out, 
it is still too early to talk about an economic situa-
tion that has returned to normal, but there are clear 
signs of a recovery.
Against a backdrop of renewed optimism, the oth-
er excellent news concerns trade fairs. Following 
the forced interruption in 2020, the two most im-
portant events in the world ceramic industry will be 
back this year. 
The ceramic tile and bathroom furnishings exhibi-
tion Cersaie will open in Bologna on 27 September, 
while the machinery show Tecna (the new name of 
the historic Tecnargilla) will begin in Rimini the fol-
lowing day, 28 September.
The need for companies to resume face-to-face 
meetings with their customers coupled with the or-
ganizers’ efforts to meet the new needs of exhibi-
tors and visitors is reflected in the number of book-
ings made by the end of April: more than a hun-
dred exhibitors had confirmed their participation at 
Tecna 2021, filling two-thirds of the available space, 
while at Cersaie more than 80% of the exhibit space 
had already been booked, with 40% of the exhibi-
tors consisting of non-Italian companies.
 
                                       ×
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